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Vítejte v novém školním roce. V tomto pololetí pro vás píšeme 
časopis my. Kdybyste nám chtěli něco napsat můžete na email 

novopis@zsnova.cz 

 

 

VOLBA POVOLÁNÍ 

Protože jsme v 9. ročníku, tak nás čekají příjímací zkoušky, ale 
nejdříve si musíme vybrat střední školu. Právě proto jsme byli na 
přednášce, která se jmenovala SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE. 
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Jsem žákyně 9. třídy, na mediální výchově jsem si vybrala ankety, jelikož mě  

zajímalo, jestli už i v nižších třídách vědí, co by chtěli za své budoucí povolání.  

Co byste chtěli za své budoucí povolání? 

 5.A  K.K.- hasička    

                 L.K.- zoo  

                 L.M.- učitelka   

 

 

 

 5.C K.P.-lékařka 

      E.S.-veterinářka 

      D.B.-fotografka 

         

 

 6.A  M.J.- policista    

       A.Z.- učitelka 

       V.M.- kuchařka 

 

 

 7.A V.H.-učitelka     

                M.R.-herečka     

                M.M.- veterinářka      

 

 

 8.A N.G.- policistka   

                K.P.- cukrářka    

                E.J.- doktorka   

 

 

 9.A H.K.- profes. sportovkyně  

      N.W.- učitelka ve školce 

      K.P.- doktorka       

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

 5.B  K.T.- zvěrolékařka    

                 L.S.- zmrzlinářka   

                 V.B.- policistka     

 

 

 

 6.B  J.S.- zemědělec        

       F.B.- architekt 

       J.E.- sanitář 

                 

 

 7.B O.K.- kuchař 

      D.S.- profes. sportovec 

      M.M.- doktorka 

 

 

 8.B K.Z.- učitelka ve školce 

      P.K.- kadeřnice 

      M.K.- učitelka ve školce 

 

 

 9.B J.K.- automechanik 

      Š.J.- učitelka ve školce 

      M.K.- hasič 
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Jsem žákyně 9. třídy a na mediální výchově jsem si vybrala téma ankety, protože 

mi to přišlo jako zajímavé téma. 

                       NEJOBLÍBENĚJŠÍ FILMY? 

 5.A  P.K.- Letopisy Narnie 

                D.M.- Need for speed 

                 L.M.- Deník malého poseroutky     

  

               

 5.C  E.L.- Venom 

      Š.Z.- Kruh 

      D.B.- Chucky 

 

                                   

 6.A  K.K.- Harry Potter   

       N.Ř.- Jumanji 

       M.J.- Rychle a zběsile 

 

 

 7.A.  M.R.- Karlík a továrna na čokoládu 

                   T.B.- Cesta na tajuplný ostrov       

                  M.A.- Spongebob       

 

 

        

 8.A  M.Z.- John Wick             

                  H.V.- Captain America           

                  A.M.- It                

 

 

 9.A  L.S.- To all boys love before 

                 E.V.- Matky na tahu          

                 L.P.- Barbie    

 

  

 5.B  V.P.- Pobřežní hlídka   

                A.M.- Když draka bolí hlava   

                 L.S.- Kriminální policie 

 

 

 6.B  N.G.- Muzikál ze střední 

                 N.Š.- Někdo to rád blond 

                  P.V.- Titanic 
 

 

 7.B  L.D.- Avengers Endgame 

                A.H.- Rocky 

                O.K.- Fuck you pane učiteli 
 

 

 

 8.B M.K.- After 

                 K.Z.- Twilight saga 

                 B.J.- Aquamen 

 

 

 9.B  P.K.- Na férovku pane učiteli 

                H.K.- Dictatore 

                V.V.- Jumpstreet 23 

 

 
 

 
 

 



Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem 

Dne 14. 9. 2019 se od 10:00 do 22:00 konala oslava 770 let na počest 
královského města Ústí nad Labem. 

Oslavy se konaly na Mírovém a Lidickém náměstí. 
Na každém z těchto míst byla přichystána produkce v podobě např. koncertů, 
divadelního představení, workshopů, atrakcí, animačního programu, ukázek 

historických řemesel, apod. 
Nejvýznamnějším hudebním interpretem byl Václav Neckař. 

Kdo ho nezná jako hudebníka, tak ho určitě zná jako hlavní postavu z Šíleně 
smutné princezny. 

 
  

 
 
 
 
 

                  Václav Neckař dnes                            Václav Neckař jako princ Václav  
v pohádce Šíleně smutná princezna 

 
Víte, kdo hrál v hlavní roli Princeznu Helenu ze známých zpěvaček? 
 
 

 

  



 Jak se postupem času mění životní styl, mění se i hudba a názor na ni. 

Dříve to byla vážná hudba, které se jen tak nic nevyrovnalo, nyní si ale 

nad ní většina lidí jen ohrnuje nos. A co by si asi říkali naši předkové, 

kdyby slyšeli hudbu 21. století? Nejspíše by si nepřáli žít v této době. 
 

Billie Eilish 

 V poslední době se proslavila zpěvačka Billie Eilish 

skladbou jménem Bad Guy. Zpěvačka vydala skladbu 

před pěti měsíci a už má neuvěřitelných půl miliardy 

shlédnutí na YouTube a necelých deset milionu liků.  
Působí taky jako infulencer na internetových sítích 

například na instagramu kde má přes 37 milionu 

sledujících. 

Britští New Order zahájí své podzimní turné v Praze 
3.10.2019, 20:00 – 21:00 

Jedna z nejuznávanějších a nejvlivnějších kapel 

osmdesátých let NEW ORDER vystoupí 3. října 

2019 ve Foru Karlín. V České republice zahrají vůbec 

poprvé a odstartují zde jejich podzimní turné, které 

skončí 17. října v Amsterdamu.  

Karel Gott trpí akutní leukémií a podstupuje ambulantní léčbu ve 

Všeobecné nemocnici v Praze. Gott bojoval se zdravotními 

problémy i v roce 2016. Už v té době ale prohlásil, že ani 

po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit. 

 

 



Želva sloní                          Želva nádherná 

 
 Výskyt: Galapágy 
 Velikost: Až 1,5 m 
 Hmotnost:250 kg 
 Počet vajec:10 ks 
 Inkubační doba:5-7 měsíců 
 Délka života: Až 150 let 
 Krmivo: Býložravec - listy, 

výhonky, kaktusy 
 Největší suchozemská želva 
 mají různé typy krunýřů např. 

sedlový, mírně klenutý 
 Má silné končetiny s poměrně 

krátkými prsty 
 Žijí v malých skupinkách 

 

 

 jedna z nejchovanějších 

sladkovodních želv na světě. 
 Želvy nádherné objevil 

zřejmě James Cook 
 Potrava: Masožravec - by měla být 

co nejpestřejší, bohatá na vitamíny 

a minerální látky 
 Želvy se často rádi sluní a vyhřívají 
 Proto by měla mít želva nádherná 

terárium s přístupem k vodě a 

výběžku kde bude sucho nejlépe 

kamínky a nad daním místě mít 

žárovku, která nesmí být moc 

vysoko, aby světlo neunikalo 
 Terárium by mělo hlavně obsahovat 

vodu, suché místo, žárovku a hlavně 

FILTRACI 
 Růst: obměna svrchní části štítků na 

krunýři, ono loupání je součástí 

přirozené regenerace a růstu 

krunýře 
  



Fotbal v Ústí nad Labem 

  

Ústecký Fotbaloví klub FK Ústí nad Labem 

byl založen roku 1945. 

Byl založen pod názvem SK Ústí nad Labem. 

V sezonách 1952/53 1957/58 hrál klub 1. 

československou ligu. V sezoně 2010/11 hrál 

poté znovu po 50 letech 1. Českou ligu. V této 

lize klub dlouho nevydržel. 

Na další sezonu sestoupilo zpět do 2.ligi. 

Další rok znovu vyhráli 2 ligu, ale kvůli nedostačujícímu stadionu nemohli 

postoupit do 1.ligi. Stadion je městský stadion Ústí nad Labem, který byl 

v letech 2014/15 zrekonstruován.                                 

 

Stav Tabulky 20. 9. 2019  

     

 

 

 

 

  



Kultura                 

o Divadlo– je výkonné čili múzické 

umění, při němž herci, zpěváci a 

tanečníci.  

o Existují různé typy divadel 

např. loutkové divadlo 

o Pravděpodobně vzniklo 

z pravěkých slavností a rituálů. 

o Středověké divadlo: Rozvoj středověkého divadla trval v Evropě 

od 9. století do poloviny 16. století.  

o Renesanční divadlo: Období humanistického a renesančního 

divadla sahá přibližně od počátku 16. do poloviny 17. století. 

o Barokní divadlo: v 17. století pronikl barok do všech uměleckých 

sfér. 

o   

Ve čtvrtek 31/10 v Činoherním studiu se bude hrát „Sen noci 

svatojánské“ Hra se bude hrát v 19:00 

Tuto komedii napsal W. Shakespeare.  

 

 

 

 

   
 

  



Kino 

 Kino – vzniklo v roce 1929 v Nizozemí 

 První kino v české republice bylo v Praze, Ústí nad Labem a Brně 

a později v Liberci, Žatci a Kroměříži. 

 
 

Knihovna 

 Knihovna - 1. července 1897 vznikla první veřejná knihovna 

v Praze. 

 Knihovna měla na začátku 3 370 knih, které byli využívány 

v půjčovné čítárně. 

 V letech 1897-1920 byl jejím ředitelem knihovník a známí básník 

Antonín Sova. 

 Zákon spojující Prahu a dalších obcí a 38 měst, které zaznamenal 

vytvoření „Velké Prahy‘‘ vstoupil v platnost 1. ledna 1922. 

 

 
 

 

 



Ankety 

 

Jaká kniha se ti líbí nejvíce? 
5. A- Deník malého poseroutky  

      - Krteček 

      - Princezna na hrášku 

      - Křemílek a Vochomůrka 

 

5. C -  O bílém kocourkovi 

       - Děti z Bullerbynu 

       - Perníková chaloupka 

       - Červená Karkulka 

 

6. B- Rumcajs  

      - Kniha Džunglí 

      - Do třetice  

      - Bob a Bobek 

 

7. B  –Tři oříšky pro popelku  

        - Zlatá truhlice 

        - Křemílek a Vochomůrka 

        - Tři Mušketýři 

 

8. B – Rychlí jako vítr 

       - O blílém kocourkovi  

       - Označená 

       - Stříbrný chlapec 

 

5. B – Čarodějovy hodiny 

       - Bártova kniha 

       - Prázdniny blbce číslo 13 

       - Deník malého poseroutky 

 

6. A- Kocour Josef 

       - Pipy dlouhá punčocha 

       - Krteček 

       - Pejsek a kočička 

 

7. A - Budulínek 

        - Růženka 

        - Ferda Mravenec 

        - O třech prasátkách 

 

8. A – Tři veteráni 

        - Gerda: Příběh velryby 

        - Bambi  

        - Pohádky Grimmů 

 

9. A – Harry Potter 

       - Oko za oko 

       - Povedená partička  

 

 
 

  



 

  

Říjnové pranostiky: 
Teplé září - říjen se mračí. 
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se 
přikrade. 
Říjen a březen rovné jsou ve všem. 
Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 
 
A protože je v tomto období  vinobraní 
existují pranostiky i s tímto tématem: 
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou 
žeň. 
Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
 
Víte, proč se měsíc Říjen jmenuje zrovna 
Říjen? 
Je to podle jelení říje. Říje je období, kdy se 
samci tak trochu vytahují před samicemi, aby 
si jich samice všimly a chtěly s nimi mít 
potomky. 
 
Říjen-Karel Toman 
Ty bože révy, který posíláš 
paprsky slunce na nalité hrozny, 
na zlaté hrozny, hrozny fialové, 
buď milostivý. 
 
Po teplých stráních vzpínají se k tobě 
vášnivé keře roztančeným gestem, 
zpívají, mluví, hovoří a prosí, 
bys dal jim oheň, aby rozdaly jej, 
bys vdech' jim radost, aby vzkvetla v očích 
zkalených trudem. 
 
Neb my jsme lidé mdlí 
a pro tvou slávu milujeme víno 
a s číší jen se naše srdce pomodlí. 

 



O prázdninách jsem nezahálela a pořádně jsem se začetla. Proto 
bych vám chtěla představit tyto 2 knihy, které se mi moc líbily. 

 Ostrov na konci všeho 
Tato knížka vyšla loni, ale dostala jsem se k ní až letos. 
Nejvíce mě zaujal její obal a autorka(Kiran Millwood 
Hargrave), kterou jsem dříve neznala, a jelikož ráda 
objevuji nové autory tak jsem si ji koupila. 
 

Obsah: 
Ami žije se svojí matkou na krásném ostrově. Její 
matka je vážně nemocná jako hodně lidí na tomto 
ostrově. Jednoho dne na ostrov přijde generál 
Zamora a všechno změní. Vydá rozkaz, aby všichni 
nenakažení lidé opustili ostrov. A tak se Ami vydává 
na těžkou cestu a přemýšlí o tom, jak se nejrychleji 
dostat domů. Povede se jí to? 
 
 
 
 
 

květy slunce 
Tato knížka je velmi zajímavě napsaná. Je to 
pokračování knihy mléko a med od Rupi Kaur. Tato 
autorka krásně ilustruje a má zajímavý styl psaní. 
 

Obsah: 
Autorka se zabývá 5 tématy. Chřadnutí, pád,  
zakořenění, růst a rozkvět. Kniha je oslava lásky, 
mateřství a ženství. Autorka svou knihu i sama 
ilustruje, což je velké plus. Tato kniha se opravdu 
povedla. 
 
 
 
 
 
 



 

Nejkrásnější sportovkyně světa 

Kdo je podle vás nejkrásnější sportovkyně světa?                                                 

Za mě je to určitě Dorothea Wiererová. 

A spousta článků se mnou rozhodně souhlasí, že to je Dorothea Wiererová.                                                                                                                                                                                                                         

9+ 

Dorothea se narodila 3. 4. 1990 v Tyrolském Brunecku. 

Dorothea je velmi úspěšná italská biatlonistka, mistryně světa, vítězka světového 

poháru a dvojnásobná bronzová medailistka ze Zimních olympijských her 2014      

i 2018. 

Podle mě patří mezi nejhezčí a nejúchvatnější 

sportovkyně světa. 

Na instagramu má Dorothea 385 000 sledujících.  

Dorothea se věnuje i spoustě dalším sportům, jako je 

například cyklistika nebo sjezdové lyžování. 

 

 

Martina Bravencová 

Nejkrásnější sportovkyní Česka byla zvolena podle ankety v deníku Expres 

jetsurfistka Martina Bravencová. 

 

Která sportovkyně se vám líbí víc? 



Hádanky: 

1. Víte, jak poznáte, že venku mrzne? 

 

2. Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to? 

 

3. Jak se jmenoval Japonec, který vymyslel stan? 

 

4. Který čtyřnohý přítel je člověku nejmilejší? 

 

Mini osmisměrka:                                Vtípečky: 

1. Pepíčku, proč mlátíš kamarádku? Hráli 

jsme si na Adama a Evu a ona snědla jablko 

celé! 

2. Víte, kdy kuře naposledy pípne? 

 

3. Pepíček se ptá učitelky: „Proč mám ten 

trojúhelník ABCD špatně?” 

 

4. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to 

pohne. Kdo je to? 

 

 

 

 

Kolik čtverců je na obrázku: 

 

 

 

  

 



Oční test:                    Hlavolam: Kolik čtverců je na obrázku ? 

  

 

 

                           

Zákeřné otázky:   1)Jede kočí má sto očí do každého něco strčí co to je? 

                                                              2)Má to 50 očí a 7 zubů co to je? 

        3)Nejí to, nepije to a přece to roste. Co to je? 

Osmisměrka:  

Odpovědi:   

  

 

 

                                                                

 

Vtípky: Šli dva a prostřední upadl. 

  Pane doktore, pane doktore, právě jsem spolknul ovci.“ „A jak vám je?“ „Zle-eee.“ 

  Co si říká slepec, když myje struhadlo ?....... Takovou kravinu jsem ještě nečetl. 
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