1. číslo

Emoji

1. číslo

🤪

Ahoj, jmenujeme se Emoji 

Editorial

.

Ve skupině jsme čtyři: Klárka, Áňa, Alis a Kačka.
Chodíme do 5. třídy základní školy Easy Start.

😀

Název časopisu Emoji vznikl tím, že si rády posíláme esemesky s Emoji.

Emoji (emotikony) jsou jednoduché obrázky v textu, které něco představují
(většinou pocit), proto se nazývají smajlíci. Emoji jsou oblíbené zejména v
elektronických zprávách nebo na webových stránkách. Slovo Emoji je japonského
původu a dá se rozložit do dvou slov: “e” - obrázek, “moji” - postava. Historie
Emoji sahá do dřívějších dob, kdy komunikace skrze sms ještě nebyla na světě. V
roce 1982 se poprvé objevily 2 emotikonky, které zůstaly používané v běžné

🤓
😉

komunikaci až do současnosti: :-) - úsměv, :-( - zamračení. 
V našem časopise jsou informace propojeny se zábavou. 
Doufáme, že se vám bude náš časopis líbit.
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1. číslo

Rozhovor
s velmi nadějnou streetovou tanečnicí z 1. třídy
Jak se jmenuješ ?
Karolínka Vinšová

🤩

Kolik je ti let ?
Je mi 6 let.
Jak se ti líbí ve škole ?
Líbí se mi to tam.
Kolik máš kamarádů ?
Mám jich hodně.
Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře ?
Moje nejoblíbenější zvíře je králík.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva ?
Moje nejoblíbenější barva je fialová.
Chutnají ti obědy ?
Docela mi chutnají.
Který předmět tě baví ?
Baví mě všechny.
Jak se tvá paní učitelka jmenuje ?
Moje paní učitelka se jmenuje Pavlína.
Jaký je tvůj koníček ?
Můj koníček je tanec.
Jak dlouho tancuješ ?
Tancuji druhým rokem.
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Rozhovor
s budoucí hokejovou hvězdou NHL z 2. třídy
Jak jse jmenuješ ?
Filip Nozar

😎

Kolik je ti let ?
Je mi 8 let.
Jak se ti líbí ve škole ?
Líbí se mi to tam.
Kolik máš kamarádů ?
Mám čtyři kamarády.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva ?
Moje nejoblíbenější barva je tyrkysová.
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo ?
Řízek s bramborami.
Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře ?
Moje nejoblíbenější zvíře je levhart.
Chutnají ti ve škole obědy ?
Moc mi nechutnají.
Který předmět tě nejvíc baví ?
Nejvíc mě baví tělocvik.
Do jaké třídy bys chtěl chodit ?
Do páté třídy.
Jaký je tvůj koníček ?
Můj koníček je hokej.
Jak dlouho hraješ hokej ?
Hraji hokej pátým rokem.
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1. číslo

Rozhovor
s nadcházející houslovou virtuózkou ze 3. třídy

😍

Jak jse jmenuješ ?
Verča Prošková
Kolik je ti let?
Je mi 8 let.
Do jaké třídy chodíš ?
Chodím do třetí třídy.
Jak se ti líbí ve škole ?
Docela dobře.
Kolik máš kamarádů ?
Mám osm kamarádů.
Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře ?
Moje nejoblíbenější zvíře je pes.
Jaká je tvá nejoblíbenější barva ?
Moje nejoblíbenější barva je modrá.
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo ?
Moje nejoblíbenější jídlo jsou hranolky s řízkem.
Chutnají ti ve škole obědy ?
Moc mi nechutnají.
Který předmět tě nejvíc baví ?
Nejvíc mě baví výtvarná výchova.
Do jaké třídy bys chtěla chodit ?
Do deváté třídy.
Jaký je tvůj koníček ?
Můj koníček je hraní na housle.

4

1. číslo

🤪

Sport 

Plzeňská Škodovka vtrhla do nové sezony ve zcela nových dresech. Ty jsou
návratem k tradici plzeňského klubu, ale v moderním designu. Klub jimi oslabuje
90. let hokeje v Plzni.

Tenistka Karolína Muchová zvládla na úvod turnaje v Soulu třísetovou bitvu s
Alison van Uytvanckovou. Třetí nasazená Češka udolala belgickou soupeřku 6:4,
3:6, 6:2 a o postup do čtvrtfinále se utká s Tímeou Babosovou. Maďarka do
hlavní soutěže postoupila kvalifikace.
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Novinky z domova
Od pondělí 16. září dojde k úplné uzavírce Slovanské třídy v úseku Částkova Malostranská z důvodu realizace závěrečné etapy opravy tramvajové trati na
Slovanské ulici v Plzni.

V České republice se vůbec poprvé narodilo dítě ženě s transplantovanou
dělohou. Zdravého chlapečka porodila mladá žena císařským řezem v srpnu v
motolské nemocnici. Dva týdny po porodu jsou žena i chlapec v pořádku.
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Novinky ze světa
Vzpomínka na 11. září 2001 narazila 2 letadla do dvou mrakodrapů a ty se poté
sesunuly dolů. Jednalo se o teroristický útok.Teroristé ovládli tři turistická
letadla. Dvě z toho narazila do mrakodrapu dvojčat. Teroristé chtěli, aby to
třetí narazilo do budovy Pentagonu, což je velitelství armády USA, ale cestující
zjistili, že teroristé chtějí s letadlem nabourat, a tak se s teroristy začali prát.
Zachránit letadlo se jim sice nepodařilo (spadlo na zem), ale zabránili třetímu
útoku.

Pozornost turistů ve slavné keňské rezervaci Maasai Mara vyvolalo mládě zebry,
jehož srst místo klasických černobílých pruhů pokrývají drobné bílé puntíky,
informoval zpravodajský server BBC. Vzácně zbarvené zvíře objevil průvodce a
fotograf Anthony Tira.
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Soutěž

😝

Vyluštěte hlavolamy

Jaké zvíře je na obrázku? Najděte v přesmyčkách… 
1.

a)
b)
c)
d)

akr
kolank
naklon
naklonk

2.
a)
b)
c)
d)

akčak
čkaoč
čokak
čačok

3.
a)
b)
c)
d)

corežonos
ženosorec
žanesoroc
nosžecora

4. Kolik Emoji je v celém časopise?
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Vtipy

😂🤣

1. číslo

Na ostrově ztroskotá blondýnka, zrzka a brunetka. Nejbližší pobřeží je 50 mil
daleko. Zrzka se snaží přeplavat na druhý břeh, ale po patnácti mílích se vysílená
utopí. Brunetka uplave 24 mil, ale potom se vysílená utopí. Blondýnka uplave 25
mil, ale pak je moc unavená, a tak plave radši zpátky...
Dvě blondýnky sedí v noci na lavičce v parku. Jedna říká druhé: „Co si myslíš, že
je dál, Kalifornie, nebo měsíc?“ „Ty jsi ale hloupá“, na to druhá blondýnka, „copak
vidíme Kalifornii?"
Blondýna, zrzka a brunetka se ztratí v poušti. Najdou Aladinovu lampu a tak jí
pohladí. Džin vyskočí a dá každé možnost jednoho přání. Zrzka si přeje být
zpátky doma se svou rodinou. Paf! A je doma se svou rodinou. Brunetka si taky
přeje být doma. Puf! A je doma. Blondýnka tam najednou stojí sama a začne být
smutná, "jejda, kdyby tu tak byly moje kamarádky se mnou.”
Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben."
"Nekoupím, budeš mě rušit při práci."
Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát."
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5
minutách mu stařenka řekne: "To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí
vyprávíš, ale já jsem hluchá."
Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na jaře se rozhodl, že ho konečně vyzkouší.
Objede dům a volá na babičku: "Hele, babičko, bez držení." Podruhé objede dům
a volá: "Hele, babičko, bež žubů.
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Omalovánky
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