A spoustu dalších článků
nalezneš na další straně ..

Čeho se v tomto čísle můžeš dočíst ?
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Tak je to tu! Další vydání měsíčníku, nebo spíše
půlročníku Reportér. Když mě zhruba v červnu bývalá
předsedkyně
poprosila,

školní

abych

parlamentu

jakožto

Lenka

budoucí

Matušová

předseda

dal

dohromady školní časopis, který zhruba od prosince
2013 vychází dvakrát za rok. Vzal jsem to jako výzvu.
Nejdříve jsem musel zjistit, proč vlastně ten časopis
vychází jen dvakrát za rok. Šel jsem za panem učitelem
Zapletalem, zeptat se v čem je vlastně problém. Zjistil
jsem, že časopis nevychází často, jelikož je poměrně dost
malá redakční rada. Druhá věc co jsem udělal, byla ta, že
jsem se vás některých dotázal, jak byste vylepšili školní
časopis. Většina z vás dotázaných se shodla, že školní
časopis nevypadá jako časopis, a že se v něm nic
zajímavého nepíše. Takže jsem zkontaktoval Martina
Votroubka (autora bývalého vzhledu časopisu) a poradil
jsem se sním na novém designu. Pak přišla ta nejsložitější
část. O čem by se vlastně mělo v časopise psát? Spousta
z vás dotázaných si přála články na téma YouTube.
Zkusil jsem tedy zkontaktovat i nějaký YouTubery, ale
spousta z nich naslibovali hory doly, ale skutek utek. I tak
se však můžete těšit na zajímavé hosty! Tohle číslo jsem
až na pár stručných textů psal celý já sám. Proto doufám,
že se najde někdo, kdo mě v tom nenechá a přiloží ruku
k dílu! 

S pozdravem šéfredaktor Keresztély Szinai.
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Slavnostní vyřazení 9. ročníku
29. června se v kulturním domě konalo slavnostní vyřazení 9. ročníku.
Na úvod se moderátoři představili a předali slovo panu řediteli. Jako
první byla na řadě 9. A, která si připravila taneční vystoupení ve stylu
80. let, kde nesměli chybět hity od Michala Davida. Poté následovala
9. B, které si přichystala opět taneční vystoupení na téma Cesta
kolem světa, zaslechnout jste mohli megahity, jako jsou: Get Low,
Gangam – style, Rainbow a spoustu dalších. Do třetice všeho
dobrého si 9. C připravila zábavné divadelní představení: Jak šel
s námi čas. Kde jste mohli zahlednout i některé chlapce v plenkách.

P.E.S
Jako, každý rok naše škola pořádala akci P.E.S (prevence, empatie,
sport). Kvůli nečekaným komplikacím se musel 8. a 9. ročník
ubytovat o něco dál, než obvykle. „No, aspoň jsme to měli blíž
k jídelně!“ – řekl jeden z dotázaných. Prevenci měl jako vždy na
starost pan učitel Oplt, empatii paní zástupkyně Crháková a sport
pan učitel Zapletal. Akce se i přes nečekané komplikace podařila a
myslím si, že každý odjel domů obohacen o nové a užitečné
informace. A jak se líbil P.E.S dotázaným?
„Když to vezmu stručně. P.E.S se mi hrozně líbil. Super lidé, super
program. Nejvíc mě mrzí, že to bylo na tak krátkou dobu.
Ale jinak jsem si to užila! P.E.S. patří mezi věci, které mi budou na
základní škole hrozně chybět!“
„Akce se mi jako vždy líbila, nejlepší na celé akci byla asi diskotéka, kde
paní učitelka Bábelová s námi tancovala.“
„Letos se mi akce P.E.S velmi líbila. I přes problémy s ubytováním to bylo
super a samozřejmě i učitelé byli skvělí!“
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TIP: Chceš se podívat na video z akce?
Oskenuj QR KÓD!

Vánoční florbal

TIP: Chceš se podívat na video z akce?

17. 12. 2015 se na naší škole jako každoročně konal Vánoční florbal devátých ročníků.
Letos si žáci opravdu vyhráli s kostýmy, čehož si můžete všimnout na videu z dané
události. Všechny týmy hráli z plných sil a zaslouží si velkou pochvalu. Samozřejmě
jako každý rok vyhrál tým učitelů (pro jistotu jim dávám výhru). A kdo, že byl v týmu
učitelů? Mgr. Lédl, Mgr. Oplt, Mgr. Stojčenko, Mgr. Ťažár, Mgr. Zapletal a brankářka
Mgr. Kořenská a pan ředitel Mgr. Alinče. Ani se nechce věřit tomu, že to byl již 8.
ročník akce, která získává každým rokem více a více popularity mezi žáky.
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Oskenuj QR KÓD!

Rozhovor s Dannym z TVTWIXX
Spousta z vás TVTwixx zná ale pro případ. TVTwixx je dvojice bratrů z Prahy, kteří ve svém volném čase
rádi točí „zábavná“ videa na internetoví server YouTube.. Ve složení Danny (20) a Andy (18) se rozhodli
s diváky podělit o jejich zážitky ze života. Za čtyři roky existence vytvořily více než 260 videí, které mají
dohromady přes 50 miliónů zhlédnutí. Každý týden přidávají 2 nová videa na YouTube kanálu TVTwixx.
Někteří z vás si možná pod názvem TVTwixx představí incident z minulého silvestra, kdy hodily petardu
do autobusu. Celý incident byl medializován, po té co, TV NOVA odvysílala svou reportáž, ale o tom teď
nechci psát (nejsem reportér TV NOVA), konec konců si to na netu můžete vygooglit sami.
Teď, ale už k rozhovoru.
1) Jsou lidi, co tě neznají, takže. Kdo si? Co, děláš?
-

„Ahoj jsem Danny, natáčím zábavná videa na YouTube a ty co mě neznaj, zadejte si
TVTwixx na YouTubu“

2) Odkud pocházíš?
-

„Pocházím z Rakouska, tam jsem se narodil vlastně s Andym.“

3) Umíš něco německy? Vzpomínáš si na něco z Rakouska?
-

„Umím plynule německy, je to můj mateřský jazyk. Takže jsem němčinu ve škole
vždycky miloval (smích). Na celý dětství do 10 let a na tátu, co tam zůstal“

4) Jak si vlastně přišel k tomu, že budeš natáčet videa na YouTube?
-

„No, vlastně před 4 lety, když jsem viděl nějakýho týpka, co natáčí na YouTube, tak jsem
si řekl, že bych to mohl zkusit taky.“

5) Co si myslíš o YouTube CZ/SK scéně ?
-

„YouTube CZ/SK scéna rovná se spoustu falešných lidí“

6) Jaký je tvůj názor na to, že většinu část vašich diváků tvoří mladší diváci?
-

„Všechny diváky mám rád stejně, vůbec mi to nevadí.“

7) Takže ti nevadí, když se třeba na tebe dívá 9. letý divák ?
-

„Vůbec, naopak jsem rád, že je to baví!“

8) A nemyslíš si, že je to nějak kazí?

-

„To je stejná otázka, jak kdyby ses zeptal, jestli je kazí se dívat na South Park v televizi,
kde permanentně někdo umírá nebo někoho zabíjí, ať se na to každej dívá podle

vlastního uvážení.“

9) A jaké je tvé uvážení? Nechal by si své 9. leté dítě koukat na videa na YouTube?
- „Ano ale zakázal bych mu jisté kanály jako Blitzen, Machetta, Carev a další lidi.“
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Rozhovor s Kubou Speakrem Jírou
Určitě jste si už někdy přemýšleli, jaký by to bylo mít práci snů. Někdo by chtěl být kosmonaut,
někdo slavný herec, někdo zas slavný zpěvák, a někdo třeba pilot. Ale co takhle být třeba
televizní dabér, nebo moderátor v rádiu? Jakub Jíra si žije tzv. práci snů, i když úplně náhodou!
A kdo to vlastně Jakub Jíra je?
Jakub Jíra je moderátor, dabér a speaker. Jakub Jíra patří do mladší generace dabérů. Mimo
dabingu se věnuje především namlouvání komentářů, ať už pro televize nebo pro rádia.
Namluvil několik televizních reklam. Aktuálně jako nemladší moderátor v profesionálních rádiích
v celé České republice moderuje pořady na radiu Spin.
Teď už ale Jakub Jíra osobně!
Ahoj, já jsem Kuba 18, ale někteří z vás mě budou znát spíše pod mou přezdívkou Speaker
(smích). No, moderuji v rádiu (aktuálně rádio Spin). Dělal jsem rozhovory s lidmi jako je: Tomi
Okamura, Paulie Garand, Ben Cristovao, Herdyn, Kazma, Martin Rota. Dále dabuji pro televizi
(např: V oku tornáda - postava Jimmy, Dr. House 7. série - postava John Montana) a občas i
pro reklamy (např. reklama na pistole Nerf). Točil jsem s Youteberama (nejznámější jsou asi
TVTwixx a Jhony Valda). Od Září připravujeme nový pořad pro internetovou televizi (Stream,
pořad Net use.) A daboval jsem některou dobu pořad Otravný Pomeranč na YouTube.
Jak tě poslouchám, jak si vlastně k tomu všemu přišel?
Hele, v 7. třídě mi učitelka řekla, že mám talent, co se týče řečení. No, a šel jsem na řečnickou
soutěž a dostal jsem se do celostátního kola (2. místo). Pak mi učitelka poradila, abych v tom
pokračoval. V 9. třídě jsem začal dabovat v „Otravným pomeranči“ postavu Kapusty (opět
smích).
Pak v samém roku v květnu si mě všimla jedna paní ze studia Barandov a nabídla mi 2. denní
stáž. No a jim se to zřejmě líbilo a tak jsem začal dabovat pro televize, jako jsou TV Prima, TV
Nova, TV Barandov. Poté jsem dostal nabídku z jednoho rádia a nabídlimy jestli bych tam
nemoderoval. Jim se to líbilo a začal jsem působit v SeeJay radiu a teď nedávno jsem
přestoupil do rádia Spin, kde moderuji každý víkend od 13:00 do 18:00.
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Jak vypadá tvůj den, když jdeš do rádia?
Doma si vždy připravuji před odchodem do rádia nějakou strukturu, protože házet náhodný
slova v přímém přenosu se moc nevyplácí. Když přijdu do rádia, aktuální moderátor se mě
zeptá jak se mám a jak se těším na vysílání. Potom mě divákům uvítá a já začnu moderovat
5 hodin. Do rádia pak jdu ještě jednou. Ředitel si totiž vždy vybere nějakou část z mého
vstupu a rozebere to semnou. Popřípadě mi, řekne co vylepšit atd.
Jak je to s hraní písniček v rádiu? Používáte nějakou mediální knihovnu jako je třeba
Spotife, nebo to máte všechno uložený v počítači?
No, to je zakoupena osa. Má to zakoupený každý rádio.
Aha, a když někdo zavolá, že chci písničku na přání?
Takhle, dejmu tomu, že chceš zahrát novinku Kolotoč od Bena Cristovaa.. Vzhledem k tomu,
že je to novinka, tak firma, která poskytuje tu osu, ji v seznamu nemá. Takže bych ti nabídl,
jestli nechceš zahrát nějakou jinou skladbu od Bena Cristovaa, např. Těžký váhy nebo Iron
man.
Aha a ty si můžeš vybírat písničky, jak chceš ty?
Ne, ne, ráno sem vždycky přijde člověk, který vytvoří playlist (playlist - anglicky znamená
seznam písniček. Označuje seznam skladeb k přehrání. Já sem pak přijdu a odmoderuji to
tady.
Chtěl by jsi něco říct na závěr?
Děkuji za pozvání do vašeho časopisu, moc rád jsem si s tebou popovídal. Jinak každou
sobotu a neděli mezi 13. a 18. hodinou si mě nezapomeňte naladit na rádiu Spin!
.

Stream: unor, březen.

Jak ti to změnilo život ? Změnil jsem pohled na svět, sám si vydělávám. Jsem teda furt
s rodiči, studuju gympl.

Jakub Speaker Jíra s podnikatelem a politikem Tomiem
Okamurou.
Jakub Speaker Jíra s internetovým bavičem,
videoproducentem a social media supporterem Kazmou.
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Jak už někteří (ti chytřejší) mohli vydedukovat podle názvu na banneru (to, je ta lišta ta hoře), v každém čísle se
budeme věnovat rubrice BACK IN TIME (zpátky v čase). Jde v podstatě o to, že sem vždycky dáme nějaký starší článek
z předchozích čísel. Proč? Protože trocha nostalgie nikdy neuškodí. Můžete aspoň sledovat jak se školní časopis
Reportér (dříve měsíčník Eliška) vyvíjel! :)
V první kapitole nové rubriky, se podíváme na úplně první článek z roku 2009.

Úvodní slovo
Červen je poslední měsíc ve školním roce, který nás dělí od dvouměsíčních
prázdnin. Slunce pálí čím dál víc a každý posledních třicet dní tak nějak v
duchu odpočítává. Pokud Vám při pročítání našeho časopisu alespoň trochu
rychleji uteče čas zbývající do zaslouženého odpočinku, budeme rádi. Pokud
Vás časopis nadchne tak, že budete s napětím očekávat další číslo, budeme
ještě radši. Příjemné čtení v nové verzi školního časopisu MĚSÍČNÍ ELIŠKA
Vám přeje celá redakční rada.

Jak se narodila nová Měsíční Eliška?

B

udu Vám vyprávět o tom, jak to všechno začalo. Na začátku byla tma. Na začátku je totiž
vždycky tma. A pak? A pak to přišlo. Jakoby z čistého nebe se zrodil nápad oživit něco, co už tu
jednou bylo. Vydávat školní časopis. Nápad hodný génia, říkáte si. A máte pravdu. Jenže jak to
udělat?
„Chtělo by to nějaké spolehlivé lidi.“ Jako bych zaslechl hlas z dálky. I našli se. A nebylo to hledání
jehly v kupce sena, jak by se někomu mohlo zdát. Stačilo rozhodit sítě, a kde se vzali, tu se vzali,
najednou tu byli. Na první schůzku se dostavili v počtu přijatelném. Bylo nás deset. Jedenáctý člen si
zrovna užíval na dovolené. Hned na začátku začalo padat mnoho a mnoho nápadů a podnětů, jak prý
nejlépe naložit s novou Eliškou. Nápady se samozřejmě musely probrat dopodrobna. Přeci jen: víc hlav,
víc ví. Postupem času jsme se dohodli na novém designu a struktuře časopisu. To, jak se nám to podařilo,
můžete sami zhodnotit. A protože s tiskem je to vždy složitější a každý se nemusí dostat k aktuální
tištěné verzi, rozhodli jsme se vydávat Elišku i v počítačové podobě ve formátu pdf. Stáhnout si ji
můžete kdykoliv na webových stránkách školy.
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Nejsledovanější videa na YouTube v roce 2015
Mám tu nový rok 2016 a s ním i žebříček nejsledovanějších videí minulého roku. Jak si už
někteří již mohli všimnout, google opět tradičně sestavil YouTube Rewind (žebříček
nejsledovanějších videí roku). Google jej sestavuje nejen celosvětově ale i pro jednotlivé
země. Kromě počtu zhlédnutí záleží také na „lajkování“, komentování a sdílení.
V Česku jednoznačně zvítězila reklama na kofolu se šišlajícím pejskem Ftefanem, která
obsadila hned čtyři místa. Reklamu si od května 2015 zhlédlo přes 2,1 miliónů lidí. Reklamní
kampaň Kofoly, tak předstihla YouTubery (internetové celebrity, které na YouTube
pravidelně nahrávají svoje vlastní show nebo jiné tematické videa).
Celosvětovému YouTube kralovala tanečnice Tianne King se svou choreografií k letošnímu hitu
rappera Silentó. V žebříčku samozřejmě nechybí několik zásadních celebrit a stálic, včetně Justina

Biebera a Baracka Obamy. Divácké přízni se nadále těší také talentové soutěže. Není bez
zajímavosti, že ani jeden ze seznamu deseti nejoblíbenějších globálních virálů se neobjevuje v
lokálním žebříčku.
Z globálního seznamu nejoblíbenějších hudebních klipů vyplývá, že Češi následují celosvětové trendy.
Všech 5 skladeb od zahraničních interpretů, které se objevily v lokálním žebříčku, totiž obsazuje
přední příčky i v celosvětovém měřítku. Do první desítky se za velmi krátkou dobu dokázala
probojovat také charismatická britská zpěvačka Adele.
Česká republika: "Virální" videa

Pořadí

Video

1
2
3
4
5
6

Kofola Meruňka 0,5 l: Fofola a moucha

7
8
9
10

Počet
shlédnutí
2 146 379

Kofola Meruňka 0,5 l: Fofola a kost

1 762 104

Kofola Meruňka 0,5 l: Fofola a pop-up okno

1 634 889

Kofola Meruňka 0,5 l: Fofola a pizza

1 386 677

KARAOKE IMITACE | Hoggy

1 515 734

#1 GTA ANIMATED | GoGo & Selassie | Ktoré
auto je rýchlejšie?!

1 775 124

Kofola 0,5 l: Fofola a vířivka

982 167

Boyfriend's REVENGE - Crazy Bath Hair Loss
Prank on Girlfriend

16 795

Mime Through Time by SketchShe

33 329 598

SNAPCHAT S FANOUŠKY #1 | Hoggy

1 154 439
Článek byl převzat se serveru idnes.cz
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Směsice černobílých čtverečků aneb QR kód

QR kód je směsicí černobílých čtverečků. Dokáže spojit reálný svět se světem
virtuálním prostřednictvím telefonu či tabletu. Zkratka QR pochází z anglického „quick
response“, v překladu doslova rychlá odpověď. Stačí mít nainstalovanou aplikaci,
která dokáže přečíst QR kód. Ta pak rozšifruje znaky kódu a přeloží je na text, vizitku
nebo rozsáhlý internetový odkaz. Po focení QR kódu se automaticky zobrazí
požadovaný obsah. Nejčastěji se setkáte s internetovým odkazem, který využívají
reklamní kampaně nebo informace o rychlém občerstvení (např. Mc Donalds).
Schválně až půjdete třeba do Mekáče, zkuste na kelímku či na pytlíku od jídla najít QR
kód!
Jak QR kód používat?
Pojďme to vzít od začátku. Na Google Play (majitelé iOS na Appstore) si vyhledejte
aplikaci, která dokáže přečíst QR kód. Já používám QR Droid Private. Po té, co
otevřete aplikaci, se vám zapne fotoaparát. Namiřte na QR kód a chvíli počkejte, než
telefon kód oskenuje a po té klikněte na odkaz. Pomocí téhle funkce se dá například i
platit v některých obchodech ale o tom už zase někdy jindy. 
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Průjem a Alzheimerova choroba je velmi nepříjemná
kombinace, utíkáš a nevíš kam.

Ptá se ráno manžel své manželky (blondýnky): „Dáš si
kávu do postele? Manželka odpoví: „Radši do hrníčku,
miláčku“.

Tři muži se potápějí v řece, ale když
vylezou z vody, jenom dva mají mokré
vlasy. Jak je to možné?

Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí,
nepotřebuje to, kdo to potřebuje, neví o
tom.
Co je to: Nejí to, nepije to a přece to
roste?

Správné odpovědi: Třetí muž je holohlaví, rakev, ceny
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