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Ahoj, my jsme skupina Epic News (v překladu epické noviny). Naší           
skupinu tvoří zleva: Maty, Rasty, Kuba, Filip. Tento časopis nás hodně           
bavil dělat. Pokud uděláte soutěž, tak u nás dostanete odměnu. Tak se            
určitě snažte :-) :-) :-) V našem časopise najdete i novinky ze světa.             
Doufáme, že se vám bude náš časopis líbit :-) :-) :-) 

 



fROZHOVOR 
TOBÍK MARTINÁK 

 
1.Jak se ti líbí v naší škole? 

Tobík: ,,Super škola lepší v Plzni neznám. Akorát víc sportů,                   
fotbal je zakázaný což snižuje úroveň.” 

2. Jaký máš názor na školní obědy? 
Tobík: ,,Šlo by to líp, mohly by být lepší a hodně se opakují.” 

3. Jaký máš názor na hodně angličtiny ve škole? 
Tobík: ,,Hodně jsou dobrý jobsy. Angličtina mě celkově moc 
nebaví, ale uvědomuji si, že je moc důležitá.” 

4. Jaký máš názor na svojí třídu? 
Tobík: ,,Je výhodný, že je nás málo. Mělo by být víc holek, aby si 
měly s kým povídat.” 

5. Jaké jsou výhody a nevýhody  téhle školy oproti jiným školám? 
Tobík: ,,Na minulé škole nebyly výhody. Museli jsme chodit 1-2                   
kilometry do jídelny na obědy, které byly hrozné.” 

 



          NOVINKY Z DOMOVA 
  
 

Premiéra filmu Nabarvené ptáče v Praze. 
Film Nabarvené ptáče je český film podle Václava Marhoula. Vypráví o           
chlapci který během druhé světové války sám putuje po         
východoevropském venkově. Film je černobílý. 
 
Obchvat v Praze 
Alternativní vedení severní části Pražského okruhu není ve hře, shodli se v            
úterý na konferenci v Senátu zástupci vedení Prahy, ministerstva dopravy a           
ŘSD. Dotčené městské části, které již desítky let stavbu blokují a žádají její             
posunutí do Středočeského kraje, mohou podávat připomínky na stavební         
úpravy. Trasa se však měnit nebude. 
 
Apple 
Neuplyne rok, kdy by Apple se svým filmovým štábem nezavítal do Česka, 
evidentně se zde firmě moc líbí. Aktuálně u nás natočil celý reklamní spot 
na nové Apple Watch Series 5. 

 
  
 

  



 
 

             NOVINKY  ZE  SVĚTA 
 

Hurikán na Bahamách 
Na Bahamách se po hurikánu Dorian pohřešuje 2 500 lidí. S odkazem            
na místní úřady o tom informovaly světové tiskové agentury. Podle          
posledních údajů si hurikán vyžádal nejméně 50 mrtvých, jejich počet          
však zřejmě poroste s tím, jak pokračují pátrací a záchranné akce. 

 

 
        Granát ve školce 
Malý chlapec vyvolal v úterý poplach ve školce v jihošvédském městě           
Kristianstad, když si s sebou přinesl funkční granát. Munici našel o           
prázdninách na vojenské střelnici za městem a se svým úlovkem se           
chtěl pochlubit spolužákům. Pyrotechnici granát před půlnocí       
zlikvidovali na školním dvorku, napsal švédský list Expressen. 

 
Brexit 

Britský pat kolem brexitu je výsledkem nového politického mluvení. K          
vítězství už dnes v Británii nevede tradiční stav kdy existuje omezený           
počet jednoho produktu, naopak je nutná taktická dohoda s druhou          
stranou spektra, píše ve svém komentáři v MF DNES politolog          
Alexander Tomský. 

 
  
 

 
   



SPORT 
Basketbal 
Češi prohráli 70:82 s Austrálií ve čtvrtfinále v MS v Číně. „Ukázali, jak             
dobří v ofenzivě jsou, jak fyzicky umí hrát,“ hodnotil je Satoranský.           
„Myslím, že jsme tam nechali všechno. Máme být na co hrdí. Jsme            
rádi, jak daleko jsme se tady na šampionátu dostali, zároveň je teď po             
prohře těžké o tom mluvit.“ 

 
Hokej 
12. 9. 2019 začala extraliga ledního hokeje. Nový tým v extralize je            
Kladno. 
 
Fotbal 
Slavia svůj duel po reprezentační pauze hravě zvládla a upevnila si vedení            
v tabulce. Sparta se konečně dočkala venkovní výhry, když ve Zlíně           
vyhrála 2:0. Bohemians se na hřišti poslední Karviné rozešli bezgólovou          
remízou. Baník pak od 17:00 hostí České Budějovice. 

Sparta dosud venku v sezoně získala 
jediný z celkových 11 bodů. Další pokus o 
první výhru na zlínské Letné už ale využila. 
V šesté minutě ji po chybě domácí obrany 
poslal do vedení Tetteh a krátce poté 
pojistil náskok z penalty Kanga. Letenští 

vyhráli v Zlíně poprvé od února 2016 a v tabulce poskočila na páté 
místo.Ševci prohráli potřetí za sebou. 

https://www.idnes.cz/sport/basket/cesko-australie-mistrovstvi-sveta-ctvrtfinale.A190911_120746_sport-basket_dm
https://www.idnes.cz/wiki/sport/tomas-satoransky.K459758


NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI 

Eliška Balzerová 

V novém filmu Jiřího Vejdělka s názvem Poslední aristokratka se herečka           
Eliška Balzerová dočkala role, kde si konečně nemusela hrát na dámu. A            
dokonce mohla vařit, což je hereččina doména. Jejím královstvím se na           
čas stala zámecká kuchyně v rodině aristokratů, kteří se zrovna          
přistěhovali na své dávné rodové sídlo. 

 

Premiér Babiš 

Premiér není zvyklý na to, že s ním někdo nesouhlasí, Praha trvá na svých              
podmínkách. Tak reagoval ve středu na tiskové konferenci pražský         
primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na úterní jednání s premiérem Andrejem          
Babišem (ANO). Oba společně řešili výstavbu úřednické čtvrti na         
pozemcích hlavního města v Letňanech. Premiér nyní plánuje primátora         
obejít a obrátit se na další radní. 

 



                          VTIPY 
Jaký je rozdíl mezi Novou scénou a politickou scénou? Žádný v obou hrají 
komedii :-):-) 

Víš co je maximální slušnost? Když řidič autobusu uvolní stařence místo 
:-):-) 

Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? Postel :-):-) 

Muž sedí před televizí, dívá se na fotbal a křičí na ženu: ,,Přines mi z               
lednice pivo!!!” ,,A nějaké čarovné slovíčko neznáš?” ,,Znám celou větu.          
Přines to všechno okamžitě! :-):-) 

,,Sto metrů uběhnu za 8 sekund.”,, Nemožné - rekord je 10 sekund.”,,Já 
vím ale já znám zkratku. :-):-) 

 

 

Doufám že jste se pobavili.  

 

 

 

   



SOUTĚŽ 
 

Osmisměrka pro 3. - 4. třídu 

 

K L I S T O P A D S 

E O K E B O T Y U L 

P S M L H P Á T I A 

A O Í Í K O K O S N 

P S N C N A N P U I 

O S S O K N M M Ž N 

U E P O L E Ě O D A 

Š A Š E K Ž S K U W 

E O L O K S T T Ů Ň 

K U Ř E Z L O D Ě J 
 

TAJENKA: __ __ __ __       __ __ __ __ 
 
AUTO 
BOTY 
DŽUS 
KAKTUS 
KMÍN 
KOKOS 
KOLO 
KOMÍN 

KOMPOT 
KOS 
KUŘE 
LES 
LISTOPAD 
LOSOS 
MĚSTO 
PAPOUŠEK 

POLE 
PTÁK 
SLANINA 
SNÍH 
ŠAŠEK 
TŮŇ 
ZLODĚJ 
ŽENA 

 
 
 



Kvíz pro 1.- 2. třídu 
Z jakých animovaných seriálů jsou tyto 

postavičky? 
 


