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Maty, Kuba, Filip, Rasty

Editorial
Toto


číslo bude věnováno nejdůležitějším událostem i pro nás a i

pro všechny v tomto roce 2019. Tak
se pohodlně usaďte a přečtěte si
druhé vydání našeho časopisu.
Filip:
Můj nejlepší zážitek roku 2019 byla
noční prohlídka ZOO Praha, protože
mám rád zvířata.
Maty:
Můj nejlepší zážitek z roku 2019
byla dovolená v Rakousku, kde jsem
se svou rodinou lyžoval v Alpách.
Kuba:
Můj nejlepší zážitek z roku 2019
byl, že jsme byli na dovolené na
poloostrově Istria v Chorvatsku,
kde jsme byli s taťkovou sestřenicí a
jejím přítelem.
Rasty:
Můj nejlepší zážitek z roku 2019 byl,
že když jsme byli na Slovensku,
tak jsme jeli společně na výlet do
Maďarska.

Sport
V tomto roce se odehrál zápas století v OKTAGONU. Hráli proti
sobě Attila ‘’Pumukli’’ Végh proti Karlosi ‘’Terminátorovi’’ Vémolovi.
Végh ho porazil po 2 minutách.

Na Mikuláše česká dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
vyhrála sjezd v kanadském Lake Louise.
Na


začátku prosince vyhrál fotbalista Lionel Messi trofej Zlatý

míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Vyhrál ho pošesté v kariéře.

Politika
Normální člověk by podle českého premiéra Andreje Babiše kvůli
všem problémům, které má, už z politiky odešel. Andrej Babiš o sobě
ale na Facebooku napsal, že je “urputný ovád” a také řekl, že
neskončí a „štvanici soupeřů” nepodlehne.

Politikům se opět zvýší platy. Prezident bude mít měsíčně přes 300
tisíc korun a premiér téměř čtvrt milionu. Vrcholným politikům se
stejně jako každý rok zvýší platy zhruba o desetinu.

Dne 23. 6. a 16. 11. proběhly v Praze na Letné velké demonstrace
proti premiéru Babišovi.

Kultura
Nový film animovaného
filmu Frozen 2 zaznamenal
velký úspěch. Mluví se o
jednom z nejúspěšnějších
filmů. První díl byl na motivy
pohádky od Hanse Christiana
Andersena Sněhová královna.

Vyšel film Lví král, ve kterém zazněla oblíbená píseň The Lion
Sleeps Tonight. Originál je z roku 1958. Příběh je o lvíčeti, které se
přes spoustu překážek stane králem lvů.
Taneční soutěž StarDance vyhrála herečka Veronika Khek
Kubařová a Dominik Vodička. Druhý byl herec Matouš Ruml s Natálií
Otáhalovou a třetí byl rybář Jakub Vágner s Michaelou Novákovou.

Sametová
revoluce
Minulý rok jsme si připomínali výročí 30 let od takzvané
sametové revoluce. Sametová byla proto, že při ní nikdo nezemřel.
Všechno to začalo 17. 11. 1989 v Praze na Albertově, kdy začali
studenti protestovat proti totalitnímu režimu KSČ (Komunistická
strana Československa). 17. listopadu byli demonstranti napadeni VB
(veřejná bezpečnost) a toho dne bylo zraněno přes 550 lidí, ale jinak
revoluce nebyla provázena násilím. Revoluci provázeli hesla jako např.
“Máme holé ruce”, “Havel na hrad” a “Jakeše do koše”. Lidé na
Václavském náměstí zvonili klíči. Dne 29. prosince se KSČ vzdala moci
a začala Česká a slovenská federativní republika.

Karel Gott
Karel Gott se narodil 14. července 1939 v PLzni. Byl to český
zpěvák a herec. Zpíval nejen česky, ale také: německy, anglicky,
italsky a rusky. Karel Gott se v roce 1959 přihlásil do soutěže
amatérských zpěváků, kde získal první místo. V letech 1973-1978 se
vysílal pořad Zpívá Karel Gott. V roce 1985 získal tehdy největší
ocenění: národní umělec. V roce 1990 se rozhodl ukončit kariéru.
Nicméně jeho úspěch ho donutil rozhodnutí přehodnotit. V roce 1991
byl uveden do síně slávy hudebních cen Anděl. Získal mnoho Zlatých
slavíků a dalších ocenění. V roce 2015 se začaly objevovat zdravotní
problémy. Dne 1. října 2019 Karel Gott v 80 letech zemřel.

Soutěž:
pro 1. - 2. třídu
Kde žijí zvířata na obrázku,
případně co jedí?

Soutěž:
pro 3. - 4. třídu
Jsou tyto 2 obrázky stejné ?
Nejsou.
Najdi 8 rozdílů.

