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V tomto čísle se dočtete… 

… odkud pocházejí jezevčíci 

… jaký je oblíbený sport paní učitelky Zuzany Kočí 

… jak probíhalo natáčení filmu Fantastická zvířata a kde je najít 

… a spoustu dalšího!
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Káji rubrika o zvířátkách 

 

Čivava 

Je nejmenší psí plemeno na světě. 

Předpokládá se, že tito psi dříve v oblasti 

Střední Ameriky žili volně v horách. 

 

 

 

Husky sibiřský 

Husky pochází ze Sibiře z okolí řeky Kolymy. 

Zde si ho vyšlechtili již v pravěku obyvatelé  

těchto nehostinných končin – Čukčové.                            

Jejich kočovný způsob života vyžadoval  

spolehlivého pomocníka a oddaného kamaráda.  

  

 

Jezevčík 

Úplně první zmínky o podobných 

psech nacházíme až ve Starém Egyptě, 

kde jsou vyobrazeni na soškách a rytinách 

krátkonozí psi s dlouhým hřbetem 

a krátkou srstí. 

 

 

Napsala Kája 

Zdroj: Wikipedie 

http://www.civavaacivavy.estranky.cz 

http://www.psi-plemena.cz 

http://zvirata-mazliciangelinka.blog.cz 
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Milí čtenáři… 

máme pro vás další číslo našeho časopisu. V tomto čísle se zabýváme filmy, filmovými efekty, tvůrci 

a podobně. Kromě filmů pro vás máme i pokračování trilogie ze starého Švédska jménem Příběh 

vyhnance. Dále si také můžete přečíst velice zajímavý sci-fi příběh Rok 3000, při kterém se 

rozhodně nebudete nudit. Máme pro vás také spoustu zajímavých článků, jako třeba náhled do 

světa Comebacku, Harryho Pottera, Včelky Máji a další. Zajímavý je také náš fotoromán Nekonečný 

příběh. Jako v každém čísle jsme si pro vás připravili také vtipy a křížovky. Všichni doufáme, že se 

vám bude naše jarní číslo líbit. 

Ahoj!    

Bára, Sam a Tomáš 
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Beniho filmové tipy 

PAT A MAT 

Animovaný / Komedie / Rodinný 
Československo, 1976 
Režie: Lubomír Beneš  
Kamera: Ivan Vít  
Hudba: Petr Skoumal 

Hlavní inspirací pro jejich příběhy je 

manuální nešikovnost. Důležitá však není 

jen legrace, ale i optimistický postoj Pata 

a Mata k životu. I když je vše ztracené, nikdy neskládají ruce do klína a nakonec jsou vždy se svým 

řešením spokojeni. Sláva hvězd rostla až do roku 1995. S novým tisíciletím se Pat a Mat vracejí opět 

na scénu v nových příbězích. Dříve se jmenovali A je to.  

Beniho názor: Pat a Mat jsou nešikové, to už víte. Nikdo přece nemůže tvrdit, že se mu vždy vše 

povede. Když se ale něco nepovede těmto dvěma hrdinům, tak to zvládnou napravit – i když jejich 

vlastním způsobem… 

TOM A JERRY 

Animovaný / Komedie / Rodinný 

Režie: Tex Avery, Chuck Jones 

USA 

Nerozlučné duo kocoura Toma a myšáka 

Jerryho. Tom se neustále snaží chytit 

vychytralého Jerryho, který se jen tak nedá 

a dělá hloupému kocourovi naschvály. 

Nakonec ale stejně všechno dobře dopadne 

a Tom a Jerry jsou zase „kámoši jak hrom“. 

V mnoha dílech se kromě titulních hrdinů 

objevují ještě další postavy, například šedý 

myšák Tuffy, kačátko, kachňátko, černý 

kocour Butch či dva buldoci – Spike a Tyke 

(někdy překládáno jako Bulda a Bulínek).  

Víte, že: Epizod Toma a Jerryho vyšlo přes 160? 

Beniho názor: Tom honí Jerryho – proč? Přece aby ho snědl. Jak se ale Jerrymu povede se zachránit? 

Vždy Toma nějak přesvědčí. Ale jak? To záleží na epizodě. Proto je Tom a Jerry tak populární, kvůli 

vtipům a scénám plných pokaždé zcela nových nápadů.   

         Napsal Beni      Zdroj: Wikipedie 

http://www.csfd.cz/tvurce/8944-lubomir-benes/
http://www.csfd.cz/tvurce/93869-ivan-vit/
http://www.csfd.cz/tvurce/36498-petr-skoumal/


5 
  

Včelka Mája a její přátelé 

Pohádka Včelka Mája je dobrodružný 
příběh vhodný pro děti. 

Začáteční píseň zpíval Karel Gott. 

Velmi povolně navazuje na knihu Včelka Mája a její příhody.  

Seriál byl nadabován do mnoha jazyků a vysílán v mnoha zemích. 

Vystupují: Včelka Mája, Vilík, Královna, Teta Kasandra, Chrobák Ben, 
Šnek Šimon, Hop, Pošvatka, Mravenci. 

Vanda a Péťa  Zdroj: Wikipedie 

Simpsonovi 

Simpsonovi jsou americký kultovní seriál vytvořený Mattem 

Groeningem. Na televizních obrazovkách se poprvé objevili 

19. dubna 1983. Seriál pojednává o životě americké střední 

třídy představované rodinkou Simpsonových, skládající se 

z ňoumy Homera, který rád sedí u televize a popíjí pivo, jeho 

manželky Marge, syna Barta, který má rád lumpárny 

a televizní seriál Itchy a Scratchy, šprtky Lízy, batolete 

Maggie, mrzutého dědy Simpsona, psa Spasitele a kočky 

Sněhulky. Příběh se odehrává ve Spojených státech 

amerických ve městě jménem Springfield. Simpsonovi jsou nejdéle vysílaným animovaným 

seriálem, aktuálně má 600 odvysílaných dílů ve 28 řadách. 

Homer: „Kdyby bůh nechtěl, 

abychom v kostele jedli, udělal by 

z obžerství hřích.” 

Homer: „Já a bezpečnostní referent 

elektrárny? To je jako dát opici 

břitvu.” 

Šerif Wiggum: „Ahoj, můžu někoho 

z vás zatknout?” 

 

Napsal Kuba 

  Zdroj: Wikipedie.cz 

http://simpsonovi-net.blog.cz 
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Harry Potter 

 

Jsem velká milovnice Harryho Pottera, a tak jsem 

si pro vás našla zajímavosti z mého 

nejoblíbenějšího dílu – Harry Potter a vězeň 

z Azkabanu. Užijte si čtení a doufám, že se 

dozvíte zase něco nového.    

1. Hodiny, které se v tomto díle staly novou částí 

bradavického hradu, byly navrženy podle 

pražského Orloje na Staroměstském náměstí. 

2. Představitel Hagrida ve skutečnosti vůbec nemá rád psy, a proto se Tesáka vůbec nedotýkal, 

pokud opravdu nemusel. 

3. Jedná se o jediný film celé ságy, ve kterém nevystupuje Lord Voldemort. 

4. Strachem z pavouků, kterým trpí Ron, trpí i jeho představitel Rupert Grint. 

5. Hercům bylo řečeno, že cukrovinky v Medovém ráji jsou natřené lakem, i když tomu tak 

nebylo, aby náhodou někdo během natáčení neujedl. 

6. Film vydělal celkově přes 795 milionů amerických dolarů, a stal se tak druhým 

nejvýdělečnějším filmem roku 2004, hned po Shrekovi 2. 

7. Pro natáčení byly postaveny dva Záchranné autobusy, jeden pro externí záběry a druhý pro 

interiéry. Ten pro externí byl vyroben z běžného londýnského dvoupatrového autobusu, ke 

kterému se přidalo jedno patro, a byl nabarven na fialovo. 

8. Během natáčení scény ve spacích pytlích si režisér a představitel Snapea vymysleli vtip na 

Daniela Radcliffa a do spacáku mu schovali prdící polštářek na dálkové ovládaní. 

9. Režisér Alfonso Cuarón měl ve smlouvě napsáno, že nesmí před dětskými herci klít. 

10. Tvůrci nejprve uvažovali o tom, že by Brumbála, 

kterého hrál v předchozích dílech Richard Harris 

a před natáčením bohužel zemřel, oživili v počítači. 

Nakonec tuhle myšlenku zamítli a obsadili Michaela 

Gambona, který nabídku na roli nejprve odmítl, 

protože měl z fenoménu Harryho Pottera respekt.  

11. Režisér Cuarón učil Daniela Radcliffa jak vyjádřit hrůzu 

pomocí věty: „Představ si Cameron Diaz v bederní 

roušce.“ Pomohlo to. 

12. Hypogrifa Klofana ve filmu zaskakoval kůň a jindy jen 

tyč, na jejímž konci byl upevněn zobák. 

13. Aby se Alfonso Cuarón seznámil s třemi hlavními herci, 

nechal každého napsat esej o svých postavách. Emma 

Watson napsala šestnáctistránkovou esej, Daniel 
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Radcliffe napsal jednostránkový souhrn a Rupert Grint to raději nikdy nedodal. 

14. Postavy mozkomorů  vytvářel tým speciálních efektů šest měsíců. 

15. Během natáčení tohoto filmu sprejeři v depu ve Scarborough zdemolovali dva vagóny 

Bradavického expresu, které musely být záhy nahrazeny čistými vagóny. 

Zdroj: tv.nova.cz 

Další zajímavosti jsem našla o filmu Harry Potter a Fénixův řád. 

1. V knize se nachází scéna, kdy Ronovi (Rupert Grint) po noze leze 

pavouk, měla by patřit k nejzábavnějším momentům příběhu. 

Rupert Grint má ale fobii z pavouků i ve skutečnosti, a proto 

nebylo možné scénu natočit. 

2. Scéna s testrály byla natočena tak, že se herci vznášeli pomocí 

jeřábu. 

3. Fénixův řád v knižní podobě je nejdelší z celé série, film je ale 

paradoxně nejkratší. Má pouhých 132 minut. 

4. Představitelka Bellatrix Lestrangeové (Helena Bonham Carter) 

trénovala tři týdny na scénu souboje se Siriusem Blackem (Gary 

Oldman), kterou nakonec režisér vystřihl. 

5. Poprvé v historii filmu je celá scéna na Oddělení záhad vytvořena 

počítačem. Postavení scény by bylo příliš drahé, protože by bylo 

potřeba vytvořit například kolem 15 000 křišťálových koulí. 

6. Psí podobu Siriuse Blacka alias Tichošlápka si zahrál pes jménem Cleod. 

7. Do role Lenky Láskorádové (Evanna Lynch) bylo vybíráno z 15 000 dívek.  

Zdroj: tv.nova.cz 

 

Nemohla jsem si samozřejmě nechat ujít nový film Fantastická zvířata a kde je najít. Film byl 

naprosto úžasný, tak pokud jste ho ještě neviděli, určitě koukněte . I tentokrát mám pro vás 

několik zajímavých informací. 

1. Film režíroval David Yates, který má na triku i poslední čtyři filmy ze série Harryho Pottera. 

2. Eddieho Redmaynea si spisovatelka J. K. Rowlingová vybrala hned napoprvé a byla si jista 

tím, že přesně on je pro tuto roli ten pravý. Nemusel ani na zkoušky a zároveň mohl pomoci 

s výběrem dalších herců pro jednotlivé role. 

3. Pro roli Queenie se uvažovalo o všech těchto herečkách: Saoirse Ronan, Dakota Fanning, 

Kristen Stewart a Lili Simmons. Nakonec ji získala Alison Sudol. 

4. Všichni herci si museli sami nadesignovat své kouzelné hůlky. Proč? Aby k nim měli osobní 

vztah. 
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5. 5.   Eddie Redmayne trénoval před natáčením 

s opravdovými krotiteli zvířat a chovateli ze ZOO. 

6. 6.   Všichni, kteří pracovali na filmu, si povinně museli 

znovu zkouknout všechny díly Harryho Pottera. 

7. 7.   V druhém pokračování Fantastických zvířat se objeví 

v několika scénách s Newtem (Mlokem) postava 

Dumbledorea (Brumbála)! 

8. 8.   Další film bude situován nejspíše do Paříže a Anglie. 

9. 9.   Žádná ze scén nebyla ve skutečnosti natočena 

v New Yorku. 

10. 10.   Rowlingová přiznala, že Jacob the No-Maj jí 

připomíná Rona. 

11. Pečivo z Jacobova pekařství bylo ve skutečnosti umělé a vyrobené z pěny.  

Napsala Bára 

Zdroj: ocko.tv 

 

Comeback je český sitcom z produkce televize Nova. První díl Křeslo měl premiéru 4. září 2008. 

Učinkují: Tomáš Matonoha, Kristýna Leichtová, Martin Dejdar, Dana Batulková, Matouš Ruml, Marie 
Doležalová, Simona Babčáková 

Postavy: 

Tomáš Pacovský – bývalý zpěvák, který má rád kakao a sušenky a rád kibicuje svoji dceru Ivu 
Iva Pacovská – dcera Tomáše, stydí se za něj 
František Ozzák Pacovský – bratr Tomáše, má rád pivo a rád poslouchá metal 
Marcela Divišová – velká fanynka Tomiho Paciho a zaměstnankyně v obchodu s hudebninami 
Alexandr Lexa Bůček – jeho snem je stát se klukem Ivy 
Alexandra Saša Bůčková – omdlívá, když lže, kamarádka Ivy 
Simona Bůčková – matka Lexy a Saši, majitelka hospody U Jezevce (stálý host Ozzák) 

Iva: „No tati! Měla jsem s ním jen jedno rande.” 

Lexa: „Ou! To je o jedno víc než se mnou.” 

Ozzák: „Věděli jste, že s vámi musí v autoškole jezdit instruktor? Já ne, to jen abyste věděli, proč mě 

honěj policajti.” 

Lexa: „To byl ostrý týpek, ten Ježíš. Přibili ho na kříž, on přežil a vrátil se, jako terminátor.” 

Lexa: „Ty značky jsou fakt zlo.” 

Ozzák: „Všechny ne. Třeba zákaz dechovky. Moc dobrá značka.” 

Napsal Kuba 

Zdroj: Wikipedie a https://www.okoun.cz 
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Sofie První 

Sofie první je princezna, která od svého tatínka dostala náhrdelník, 

který jí umožnil mluvit se zvířaty. Má sestru Amber a bratra 

Jamese. Je skvělá princezna, je moc hodná a má všechny ráda. 

Pomáhá lidem a chodí do školy pro princezny. Má svého 

nejoblíbenějšího koně s křídly, který se jmenuje Minimus. Pokud se 

o ní chcete dozvědět něco víc, podívejte se na jednotlivé díly, které 

stále baví holky z 5.B. 

Napsala Julča 

 

Rozhovor s paní učitelkou Zuzanou Kočí 
 
Dobrý den, paní učitelko, 
jaké předměty na naší škole 
vlastně učíte? 

Učím tělesnou výchovu 

a německý jazyk. Moc se mi 

na dobříšské škole líbí, je tu 

dobrá atmosféra a přátelský 

kolektiv 

A co děláte ve volném čase? 

Starám se o děti, mám dvě 

dcery, a sportuji. Mám ráda 

například gymnastiku. 

Slyšeli jsme, že jste také profesionální plavkyně. Co vás na plavání baví? V kolika letech jste 

s plaváním začala? 

Začala jsem plavat již ve čtyřech nebo pěti letech. Baví mě na tom mimo jiné to, že mám vlastní 

dráhu, takže mě nikdo nemůže kopnout No, a pak se mi samozřejmě líbí, jak plavání formuje 

tělo. Hezky vysportované tělo, široká záda, a tak… 

Co vás přivedlo na Dobříš? 

Na Dobříš jsme se přestěhovali z Prahy. Manžel nedaleko Dobříše postavil dům, kde teď bydlíme, 

a tak jsem si hledala práci blízko místa bydliště. Původně ale pocházím z východního Slovenska, 

konkrétně z města Humennné. 

Tématem tohoto čísla je film. Jaké máte ráda filmy? 

Mám ráda téměř všechny žánry, ale nejraději mám sci-fi. 

Poslední otázka na závěr: Jakou knížku byste doporučila našim čtenářům? 

Pipi Dlouhá punčocha. Jednoznačně 

Děkujeme za rozhovor! Julča a Kuba 
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Příběh vyhnance 

Epizoda druhá 

V minulém čísle jste se mohli dočíst o chlapci, který zabil muže ze sousední osady, jelikož chtěl 
chránit dívku, do které byl zamilovaný. Kvůli tomu musel být tento chlapec vyhnán z osady do 
nehostinné zimní krajiny. 

   Je velice těžké najít větší ticho nežli ticho zasněžené krajiny, daleko od jakéhokoli života. Ale 

i ticho dokáže hodně říci. I ticho dokáže lhát. 

   Tam, kde by nikdo nečekal, že bude jen známka života, se náhle objevila lidská postava. Byl to 

poutník. Byl zcela zahalený do kožešiny a u pasu se mu houpal nůž. 

   Poutník šel zasněženou krajinou a temnými lesy celý den. Pozdě v noci se mu podařilo najít 

osamocený starý strom, pod kterým vzápětí padl vysílením. Potom, co si trochu odpočinul, si 

začal stavět přístřešek ze sněhu, jenž poté ohraničil větvemi ulomenými ze stromu, které ještě 

nabrousil do špičky, aby se k němu zvěř nedostala tak snadno. Jednu takovou větev si vzal také 

dovnitř přístřešku pro obranu. 

   V tomto doupěti poutník strávil několik nocí. Při tom se živil vším, co bylo po ruce. Hlavně 

krkavčím masem. Těch prvních několik nocí bylo takřka bez jakékoli zvláštní události. 

   Jednou však, když už usínal, slyšel, jak se něco dobývá přes jeho dřevěný plot. Okamžitě si vzal 

do jedné ruky nůž a do druhé ruky naostřenou větev. Zvuky kroků, které se poté přibližovaly, se 

zdály být lidské. Až se nakonec ve vchodu do doupěte objevila dívčí tvář. Tereza! „Co tady 

děláš?!“ Poutník si byl vědom toho, že dívka mohla při cestě umřít. Rozklepaným hlasem 

promluvila: „Zachránil jsi mi život a za to jsi byl vyhnán. Pokud zemřu, zemřu s tebou.“   

Pokračování příště… 

Napsal Sam 
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Rok 3000 

   Psal se rok 3000 – půlnoc. Všude bylo ticho a klid, jen poklidné šumění vodní hladiny narušovalo 

tajemnou noc. Nic nenasvědčovalo katastrofě, která se pomalu blížila. 

   „PÍP, PÍP,“ blikala v radarovém centru kontrolka, která oznamovala přiblížení nepřátelské lodi 

k planetě. „Neidentifikovaná lodi, oznamte své identifikační číslo, opakuji, oznamte své 

identifikační číslo.“ Tento hovor opakoval pracovník radarového centra ještě třikrát, ale stále bez 

odpovědi. Brzy se rozezněly hlasité alarmy, které oznamovaly přiblížení jen na 10 000 kilometrů 

od planety. Najednou přišla odpověď, říkaná intergalaktickým překladačem, ve které byly slyšet 

různé zvuky z paluby nepřátelské lodi, jako třeba hlučení hyperprostorových motorů nebo 

rozkazy kapitána, který mluvil jazykem podobajícím se zangorštině: „VZDEJTE SE A PŘIPRAVTE SE 

NA OBSAZENÍ!“  

   Tato zpráva všechny v radarovém centru udivila a vyděsila. Nezdálo se, že by si z nás dělali legraci. 

Ihned se Země začala připravovat na svoji obranu, jenže na dostatečná opatření již nebyl dostatek 

času. Loď se již přiblížila moc blízko k planetě, a tak nebylo možné uprchnout intergalaktickou 

branou. Když byla loď v dosahu střelby, začaly krvavé boje. Lidé umírali po statisících a lodě se ničily 

po tisících. Boje dopadly pro Zemi prohrou. Vojáci z lodi již ovládli celou planetu. Měli kontrolu téměř 

nad vším. Po několik dnů šlo vše bez problémů. Obyvatelé se báli okupantů, a tak se neodvážili 

protestovat. Jen několik lidí se o to pokusilo, ale všichni byli odeslání do trestných táborů na asteroid 

Creid. Lidé se již pouze tajně domlouvali. 

   Na konferencích na hlavním velitelství se jednalo o velice důležitých věcech. Alespoň se to 

předpokládalo, protože lidé viděli přicházet do budovy důležité velitele a vládce. Dovnitř budovy 

neměl nikdo přístup, jen údržbáři, uklízečky, správci a další zaměstnanci. Samozřejmě zaměstnanci 

plánovali, jak by se okupantů zbavili, ale nikdo z nich se to neodvážil udělat. Až na jednoho. 

   Jmenovala se Anna. Pracovala v budově jako uklízecí služba. Měla dlouhé světlé vlasy, modré oči 

a srdce plné lásky k vlasti. Chtěla ji za každou cenu zbavit okupantů. Její ochranný oblek ji měl chránit 

před různými čisticími prostředky, ale ve skutečnosti ji chránil i před různými nárazy nebo plyny. 

   Jednou dostala za úkol vyčistit chladicí potrubí. Chladicí kapalinu z potrubí přilila do svých čisticích 

prostředků. Když pak těmito prostředky myla podlahy, tak se z nich uvolňovaly jedovaté plyny, které 
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nevratně poškozovaly mozek jakéhokoli živočicha. Uklízeči a ostatní zaměstnanci byli chráněni svými 

ochrannými obleky. Okupanti ale ne.  

   Brzy všichni okupanti onemocněli a museli se přesunout do nemocnic ve městě. V budově velitelství 

již nezůstal nikdo z okupantů, a tak sice neradi, ale nuceně, pod výhružkou trestu smrti svěřili vládu 

zaměstnancům, 

   Teď se naskytla zaměstnancům dobrá příležitost pro vyhnání okupantů. Tajně se dostali až do lodi, 

která byla v doku spojeném s hlavním velitelstvím bezheselným transportérem. Z lodi začali 

ostřelovat základny nepřátel. Okupanti byli úplně vyhlazeni. Sláva zaměstnance vůbec neminula, 

právě naopak. Všichni dostali diplom a medaili za statečnost a jejich činy nebyly nikdy zapomenuty.  

 

Napsal Tom 

MINECRAFT 
Minecraft je počítačová hra, odehrávající se v napodobenině normálního světa, ve které má hráč 

nekonečné možnosti pohybu a činnosti. Hra byla napsána v roce 2009 vývojářem Markusem 

Perssonem. Společně s hrou založil společnost Mojang, která ji rozvíjí. V roce 2014 ji prodal 

společnosti Microsoft. Celý herní svět se skládá z krychlí, které představují různé objekty 

s různorodými vlastnostmi. Hru je možné hrát sám (singleplayer – mód pro jednoho hráče), nebo 

s přáteli (multiplayer – hra pro více hráčů). Pokud si chcete hru zahrát zdarma, je k dispozici 

demoverze na oficiálních stránkách. 

Minecraft Classic 

První verze vyšla pod názvem Minecraft Classic. Šlo jen o ničení bloků a výstavbu jiných, ve které 

nebyli mobové a hráč byl nesmrtelný. Například crafting, nekonečný svět nebo třeba postel, byl 

přidán až později. 

Zajímavosti 

Dánské ministerstvo životního prostředí svou vlast o rozloze 43 000 km² „předělalo“ do Minecraftu 

v měřítku 1:1. Celá mapa má objem 1TB a má sloužit především jako výukový nástroj ve školách. 

Mapu si lze zdarma stáhnout na webových stránkách ministerstva. 

Dodnes bylo prodáno přes 22 milionů kopií Minecraftu. 

Napsal Tom 



13 
  

Fotoromán NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 

Petra umírá a Tomáš a Kája to nechtějí dopustit. První díl Nekonečného příběhu právě začíná! 

Scénář a režie: Péťa a Kája 

Foto: Bára a Sam 

Hrají: Kája, Péťa a Tom 

 

Lásko, neumírej. 

Jsi má jediná 

pravá láska… 

Nechte mě 

odejít…  

A proč? Tvá láska mě 

zahřívá… Když umřeš, 

už nebudu mít nikoho. 

No tak, Péťo, 

poslechni Tomáše. 

Vždyť si bez tebe 

ani sám nevypere. 

Petrunko, 

prosím!!! 

Ty to přece 

nechceš udělat… 

Vím to. 

Peťulko… 

Neee!!! 

Pokračování příště… 
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Rozhovor s hvězdami románu Nekonečný příběh 

Jak jste začali s fotorománem Nekonečný příběh? 

Kája: Napadlo mě to, když jsme vymýšleli téma tohoto čísla. A nápad se uchytil a teď je náš 

fotoromán na pokračování hodně oblíbený. 

Měli jste komplikace při focení nebo přípravě? 

Ano, měli. Petra bohužel řekla, že hrát nebude. V den natáčení to ale naštěstí nakonec přijala, a tak 

mohl první díl vzniknout. 

Na co se můžeme těšit v dalších dílech? 

Nechceme moc prozrazovat děj, ale… Asi po roce přijede Petra z posmrtného života. A jak to bude 

dál, to si už můžete přečíst sami v příštím čísle 

Ze života herců:                      

 

Petra   

Petra je kamarádská. Dává podpisy a není z hereček, které odhání lidi. Dá si s vámi 

klidně i fotku A je nezadaná, stojí o přítele na život a na smrt. Zkuste ji očarovat 

 

 

Kája 

Je ochotná a nezkazí žádnou zábavu. Udělá si s tebou fotku 

kdekoliv. Je zadaná  

 

 

  

Tomáš  

Je to pohodový kluk. Má rád kolektiv 
a zábavu. Pro své kamarády udělá 
cokoli 

 

 
 
 

Stavte se do 5.A pro podpis 
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Beniho křížovka 

1. Ten, kdo řídí celý film 

2. Ve filmu hraje … 

3. Pavoučí muž 

4. Animovaný film jedním slovem 

5. Jméno včelky 

6. … stavitel 

 

 

 

 

 

A co měl kdo v tomto čísle na triku? 

Anežka – ilustrace 

Bára – zajímavosti o filmech, úvodník 

Beni – animované filmy, ilustrace, křížovka 

Julča – animovaný film, ilustrace, rozhovor 

Kája – rubrika o zvířátkách, fotoromán 

Kuba – filmy, vtipy, rozhovor 

Péťa – fotoromán, ilustrace, animovaný film 

Sam – povídka, úvodník 

Tomáš – Minecraft, povídka, fotoromán, ilustrace, úvodník 

Vanda – animovaný film, ilustrace 



 
 

 

 


