číslo:2

V roce 2019 se stalo spoustu věcí a událostí.
Na následujících stránkách vám o tom něco řekneme.
Tohle vydání si pro vás připravily Linda, Vanda, Mája, Emma a Kája:)

Pro Emmu bylo významnou událostí to, že se mohla proletět na
paraglidu.

Pro Lindu bylo nejlepším zážitkem to, že byla v Řecku a tam
navštívila ostrov Lindos, kde bylo neuvěřitelné horko.

Pro Vandu bylo nejlepším zážitkem, že mohla strávit dovolenou v
Řecku na Rhodosu v hotelu Princess, kde z balkonu mohla jít přímo k
bazénu.

Pro Máju bylo nejlepším zážitkem zdolání Via Ferraty Greenstein.

Pro Káju bylo nejlepší, že začala chodit na
tréninky roztleskávaček Pilsen Jaguars
cheerleaders
.

Události roku 2019
Na Slovensku 6. prosince vybuchl plyn v panelovém domě v Prešově.
Výbuch si vyžádal 8 mrtvých a 40 zraněných.

Střelba v ostravské nemocnici-nejhorší neštěstí prosince.
10. prosince 42letý stavební technik Ctirad Vitásek zahájil bez
varování střelbu v čekárně ambulance. Zabil 4 muže a 2 ženy, pak se
dal na útěk a spáchal sebevraždu.
Osobnost měsíce

Osobností prosince je Sanna Marinová - nová finská
premiérka. Ve 34 letech se stala nejmladší finskou
předsedkyní vlády a nejmladší stávající premiérkou
ve světě.
Velká Británie ještě neodešla z EU. Měla
odejít v roce 2019, ale dolní sněmovna jí to neschválila.

15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrála Notre-Dame
v Paříži. Celý svět sledoval, jak se oheň šíří, během hodiny zaplavila
internet videa bortící se střechy a
věže.
Hasiči
se s ohněm
definitivně vypořádali až druhý den v
poledne. Poté začaly padat sliby o
rychlé rekonstrukci katedrály. Dodnes
se ale neví, jakou bude mít památka
nakonec podobu.

Zajímavosti
Německá zoo

V německé zoo shořel pavilon opic. Kvůli lampionům štěstí, které se
snesly do pavilonu a způsobily spoustu škody.

Meteorologie
V roce 2019 jsme na obloze mohli vidět zajímavé věci. Bylo zatmění
Měsíce.
11. listopadu někteří mohli zahlédnout přechod Merkuru před
Sluncem.
O SE STANE S MĚSÍCEM,
C
KDYŽ JE ZATMĚNÍ MĚSÍCE?

BONUSOVÁ OTÁZKA

Filmy roku 2019
Frozen 2
Joker
Angrybirds ve filmu 2
Zloba 2 královna všeho zlého
Avengers Endgame
Spider-man daleko od domova
Jak vycvičit draka 3
Jumanji: další level
Detektiv pikachu
Toy story 4
Addamsova rodina

Sport
Lyže
Ester Ledecká byla v lyžařském
světovém poháru specialistkou na rychlostní
disciplíny, také si vyzkoušela i paralelní
slalom. Ten zná ze snowboardových závodů,
ale na rozdíl od nich ve Svatém Mořici určitě
nepatřila mezi favoritky.

Sportovec roku

Na rozdíl od loňské naprosté dominance olympijské šampionky Ester
Ledecké byla letošní volba napínavá a vyrovnaná. Nikdo v roce 2019 výrazně
nevybočil, favorité na vítězství byli nejméně čtyři.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála prakticky vše, co mohla: tři
zlata na MS, třikrát posunula světový rekord. Stačilo to jen na čtvrté místo.
Hokejista David Pastrňák postoupil s Bostonem do finále Stanley Cupu a v
nové sezoně patří mezi nejvíce bodující hráče. Třetí místo.
Rozehrávač Tomáš Satoranský táhl basketbalovou reprezentaci za
senzačním výsledkem na mistrovství světa, k tomu zvládl přechod v NBA do
Chicaga a v soutěži překonává české rekordy. V anketě Sportovec roku je
členem vítězného kolektivu, ale v jednotlivcích zůstal druhý.
Korunu podruhé v kariéře získal judista Lukáš Krpálek. V roce 2016 vyhrál
díky olympijskému zlatu z
Ria,
letos
byl
jeho
nejhodnotnějším výkonem
zisk titulu mistra světa v
těžké
váze
nad
100
kilogramů.
Jako
první
judista historie má z MS
zlato z polotěžké i těžké
váhy.

Soutěž
1.-2.třída
Spočítejte, kolik je těchto sněhuláků v celém časopise

3.-4. třída
Jaký je výsledek?

Soutěž
1.-4.třída
Pomoz najít lyžařovi cestu z bludiště ven

