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Na co se podívat 

Adam, Dan 

 

Naše tipy na filmy a seriály 

 

 

Série Jamese Bonda se zaměřuje na fiktivního agenta britské 

tajné služby vytvořeného v roce 1953 spisovatelem Lanem 

Flemingem, který ho představil ve dvanácti románech a dvou 

sbírkách povídek. O agentu 007 jste již asi párkrát slyšeli. A 

pokud ne, tak ho velice doporučujeme. Nedoporučujeme pro 

děti mladší 16 let, jelikož se ve filmu nachází násilné záběry. 

Agent 007 se ve filmech potýká s bandami zločinců, ale také s 

nebezpečnými nástrahami. Ovšem jeho cíl je splnit misi za 

každou cenu! Abychom vám filmy celé neprospoilerovali, podívejte se sami. Ve filmech je 

spousta akčních a také romantických scén. 

 

 

 

 A máme tu něco strašidelnějšího. Lights out je hororový 

film, ve kterém straší a zabijí deprese starostlivé matky, která 

se zhmotnila v příšeru podobnou lidské ženě. Tato žena dříve 

existovala jako malá holčička s kožním postižením a to 

takovým, že když se její kůže vystaví světlu, začne se 

vypalovat. Tzv. Diana, která toto postižení měla, ubližovala 

ostatním a dělala nehezké věci. Ve filmu se zjevuje pouze ve 

tmě s úmyslem zabít ostatní členy dané ženy rodiny. Pokud 

máte rádi hororovou atmosféru, doporučujeme. Film není 

určen pro děti do 18 let. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming
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The war with grandpa/Jak dostat dědu z domu/Děda 

postrach rodiny Tento film velmi doporučujeme. Jedná se o 

velice vtipný a dojemný film se známým dětským hercem 

Oakesem Fegleyem, kde je rozpoutaná válka mezi dědou a 

jeho synovcem kvůli oběma vlastněném pokoji. Ve filmu je 

spoustu zábavných scén, kdy na sebe děda s klukem chystají 

různé pasti a ztrapňovací léčky. Na film rozhodně koukejte s 

dětmi, prarodiči i s ostatními věkovými kategoriemi. Myslíme, 

že si užijete celý film od začátku do konce. Nutno dodat, že 

film je nový a prozatím s českými titulky. Samozřejmě se blíží 

i dabing!  

 

 

A máme tu seriály! 

 

Taková moderní rodinka (v anglickém originále Modern 

Family) je americký komediální televizní seriál vytvořený v 

dílně scenáristů Christophera Lloyda a Stevana Leviatana. 

Seriál sleduje osudy rodin Jaye Pritchetta, jeho dcery Claire 

Dunphyové a jeho syna Mitchella Pritchette , kteří žijí v Los 

Angeles. Claire je žena v domácnosti, vdaná za Phila 

Dunphyho, mají spolu tři děti. Jay je ženatý s mnohem mladší 

kolumbijskou Glorií a pomáhá jí s výchovou jejího syna 

Mannyho. Mitchell žije se svým přítelem Cameronem 

Tuckerem. Spolu adoptovali vietnamské děvčátko Lily. Seriál 

má spoustu sérií. S tímto seriálem se nebudete nudit! 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Lloyd_(scen%C3%A1rista)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Levitan&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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The Mentalist/Mentalista je americký dramatický 

televizní seriál, který běžel od 23. září 2008 do 18. 

února 2015 a na CBS vysílal 151 epizod během sedmi 

sezón.  Show, kterou vytvořil Bruno Heller, který byl 

také jejím výkonným producentem, sleduje bývalého 

„duševního“ Patricka Jane (Simon Baker), který je 

konzultantem Kalifornského úřadu pro vyšetřování 

(CBI) a jeho šéfa, hlavního agenta, Teresa Lisabon 

(Robin Tunney), využívající vysoce rozvinuté 

pozorovací schopnosti, které dříve používal ke 

„čtení“ myslí lidí. Jedná se tedy o další kvalitně 

propracovanou kriminálku. Pokud vás už nebaví na 

první pohled prokouknutelné kriminálky, pusťte se do sledování této. Jeden z členů naší 

redakce neodolal a musel seriál vidět. Potvrdil jeho kvalitu! 

 

 

 

Alexa & Katie je americký sitcom vytvořený Heather 

Wordham jako originální série Netflix. Celoživotní nejlepší 

kamarádky Alexa a Katie netrpělivě očekávají začátek prvního 

ročníku střední školy. Oba přátelé čelí krizi, když Alexa zjistí, 

že je nemocná s rakovinou, a začne se s touto nemocí léčit, 

což jim dá pocit, že jsou cizími v době, kdy to, co se zdá být 

nejdůležitější, zapadá. Aby podpořila Alexu, Katie dělá 

důležité rozhodnutí a oholí si hlavu s Alexou. Dívky se 

pokoušejí procházet všemi problémy, které se zdá, že jim 

střední škola přináší, zatímco Alexa se potýká s rakovinou. 

Zase nebudeme spoilerovat (prozrazovat děj), takže se 

mrkněte, čím si Alexa a Katie procházejí. Seriál vypadá 

možná drsně či smutně. Ale věřte, zábavy je tam dost. A proč to všude píšeme? Protože jsme pro 

vás přichystali jen ty podle našeho výběru zatím nejlepší, se spoustou dalších, které budou čekat v 

příštím vydání. 
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Seznamky 

Terka, Sam, Dan 

 

Na našem youtube kanálu Mediální experti 

se brzy budete moci podívat na video o 

internetových seznamkách, které jsme pro 

vás natočili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete ale také využít naši školní novinovou seznamku! 

 

Mladý, 

inteligentní, 

zodpovědný 

učitel s vřelým 

vztahem 

k domácím 

mazlíčkům, hledá 

hodnou přítelkyni 

pro dospělý 

vztah. Kontakt 

předá redakce. 

 

 

Jak jste si asi všimli, byla na této straně uplatněna manipulace se skutečností (fake news). 
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Anketa 

Matěj a Tomáš 

 
Kolik času strávíš průměrně za den na svém elektronickém zařízení, když nebudeme 
počítat on-line výuku? 

 
Valča: Denně strávím 3 hodiny, maximálně 4. 

Dan: Myslím, že 5 hodin. 

Terka: Na internetu strávím za den 7 hodin. 

Kate: Tak průměrně jsem na telefonu každý den 7 hodin. 

 

A na jaké aplikaci ho strávíš nejvíce? 

 
Valča: Asi na TikToku. 

Dan: Na YouTube. 

Terka: Převážně na Netflixu. 

Kate: Nejvíc ho trávím na TikToku. 

   

  

TikTok 

Kate 

 

Co je TikTok? TikTok je aplikace, která umožňuje vydávat videa. Ale uživatel musí být starší 13 

let. Což většina uživatelů nedodržuje, ale s tím bohužel TikTok nemůže nic dělat. Na této aplikaci 

se tvoří druhy kontentu, např: zábava, fotografování apod. Ale má to taky svá negativa a to 

například, že vás může kdokoli slovně napadnout apod. I přes to doporučuji tuto aplikaci 

stáhnout díky tomu, že se tam můžete něco dozvědět a naučit.  

Moje zkušenost s TikTokem: Když jsem byla menší, tak jsem tam sama natáčela videa. A 

překvapivě mi nikdo nenapsal nějakej hnusnej komentář.  
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Komiks 

Jan 
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Knižní tipy 

Kačka 

Tentokrát v jiném duchu 

 

1) Wattpad 

Webová stránka s miliony a miliony příběhů 

různých žánrů, které můžete začít psát i vy.  

 

  nevýhoda: přihlášení 

 výhoda: psaní svého příběhu, uložení příběhu do knihovny, dostupnost i na mobilu 

 

2) E-knihy       E-Book 

Digitální verze knihy, která se dá koupit nebo jen stáhnout do čtečky či jakékoliv mobilního 

zařízení. 

 

  nevýhoda: většinou za peníze 

 výhoda: úspora místa 

 

3) Audioknihy                                                                               

Nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů. Mluvené nahrávky jsou 

dostupné ve školních a veřejných knihovnách.  Audioknihu si tedy můžete nahrát do svého 

počítače, mobilu, tabletu, autorádia, nebo MP3 přehrávače a (třeba s pomocí sluchátek) poslouchat 

při různých příležitostech. 

 

 

 nemusí být namluveny všechny knížky, nevidíme text a nezvětšujeme si slovní zásobu    

 při poslouchání můžeme dělat různé jiné věci   
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Valentýnské přání 

Nella 

 

Trochu se zpožděním, ale třeba využijete.  

Potřebujete: Barevný papír, okrasný papír, pastelky, 

černý fix, průhlednou fólii 

Jak na to: Do barevného papíru vystřihneme 

srdíčko, to potom obkreslíme na okrasný papír a 

vystřihneme z něj srdíčko, ale to musí být o 1 cm 

větší, pak ho nalepíme ze zavírací strany. 

Dokreslíme srdíčka. Pak už jen přilepíte průhlednou 

fólii a je hotovo. 

 



10 
 

Kdo jsme 

Mediální experti je název školní redakce základní školy ve Veleni. Redakci tvoří žáci různých tříd 

2. stupně. Jednou týdně se scházíme a diskutujeme o svých nápadech. Pro každé číslo se snažíme 

vybrat téma, které je aktuální, zajímavé a nějak se nás týká. Každý má možnost vybrat si druh 

činnosti, která ho zajímá, - někdo píše, někdo natáčí, jiný fotí nebo kreslí. Důležité je také zajištění 

technických záležitostí. Výsledkem potom nejsou jen školní noviny, ale i videa, která dáváme na 

svůj youtube kanál a Instagram. Abychom sebe i čtenáře potrénovali v mediální gramotnosti, 

dáme do každého čísla jednu nepravdivou zprávu (fake news). 

REDAKCE: Terka, Sam, Kate, Matěj, Kačka, Jan, Nella, Adam, Dan, Tomáš, Mgr. Veronika 

Štefanová. 

 

Chcete také přispět do školních novin? 

Pošlete nám svůj příspěvek mailem nebo předejte ve škole. Téma příštího čísla bude jaro, ale psát 

můžete o čemkoliv. 

 

Kontakt 

Základní škola Veleň 

Hlavní 500 

250 63  Veleň 

e-mail: redakce@zsvelen.cz 

youtube: Mediální Experti 

Instagram: medialni.exxperti 

 

Podpořeno z grantu O2 Chytrá škola. 

 

 


