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Vážení rodiče, milí studenti, dovolujeme si vám představit druhé vydání školního
časopisu BEEHIVE MAGAZINE, na kterém spolupracují učitelé, ale především studenti naší
Základní školy Beehive International School! Časopis vychází každé čtvrtletí a podílet se na
něm mohou zájemci z celé školy. Proto bych tímto ráda oslovila každého, kdo rád píše a
zajímá se o dění kolem něj, aby neváhal a přispěl do dalšího čísla. Může se jednat o
hezkou povídku, básničku, recenzi na film nebo knihu, ale fantazii se meze nekladou! Staňte
se skutečným novinářem a udělejte rozhovor s někým, kdo vás zajímá, informujte nás o
něčem, co vás oslovilo, zjistěte, jaký názor mají vaši spolužáci na to, co se právě děje ve škole
nebo ve světě! Psát můžete samozřejmě v češtině, ale také v angličtině! Obraťte se na svého
učitele nebo přímo na níže zmíněný e-mail, rádi Vám s čímkoliv poradíme. Pokud už nyní máte
něco, co by čtenáře nového časopisu mohlo zajímat, můžete své materiály posílat na email:
ledecka@beehive.cz

Students in the secondary stage visited the Multimedia Exhibition: The animated
vision of painter Hieronymus Bosch. The exhibition acquainted with the details of his
work. The aim was to know the works of Hieronymus Bosch, symbols on his paintings
and discussion of these hidden meanings. Students involved their imagination and
talked about their own images and feelings of exposed works.

Adam Přenosil

President Elections

T

he president elections took place on 12th January to 27th of January.

The first round took place on 12
and 13 January. The second round
took place on 26 and 27 January.
The candidates in the 2nd round
were: Jiří Drahoš (former president
of the Czech Academy of sciences
and currently reigning president
Miloš Zeman also known for his
controversial view on the EU and controversial public appearances. The
candidates who did not get into the 2nd round were Pavel Fischer, Marek Hilšer,
Michal Horáček, Mirek Topolánek, Vratislav Kulhánek, Petr Hannig and Jiří
Hynek. The participation in the 2 round was 66,6%. Miloš Zeman got 51,36% of
votes in the 2 round (2.853.390 votes) and Jiří Drahoš got 48.63% (2.701.206
votes.) Jiří Drahoš got 68,75% of votes in
Prague and 57,58% in Brno. Jiří Drahoš
obtained most of his votes in Prague where
he got 446.621 votes. Miloš Zeman
obtained most of his votes in rural areas.
Drahoš’s voters were usually people who
voted for ODS, TOP 09, STAN and ČSSD
in the parlament elections, which took place
the year before. From voters abroad Jiří
Drahoš got 15772 votes (90%) and Miloš
Zeman got 1699 votes (10%). Miloš Zeman
managed to bring people that did not yet
decide to support him to the elections. His support grew from 30% to 35% in 7
days. Drahoš’s support stayed the same. The nation is divided in the question who
would be a better president.
nd
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Adam Kühn

Recenze na film:
Vladislav
Hanuš

Očekávaná premiéra filmu byla potvrzena na 17. ledna 2018 a tehdy jsme
se jí doopravdy dočkali. Příběh navazuje na předešlé 2 filmy a je udělaný podle
knížky Labyrint: Vražedná léčba, ale po
svých dvou předcích rozhodně nezdědil
kvalitu propracování.

Pointa příběhu je stejná jako
v druhém dílu. Rozumní lidé chtějí najít lék
na celosvětovou epidemii, ale naši hlavní
hrdinové samozřejmě odporují tomu, aby
se tento lék vyzkoumal, a tím pádem
vystavují celý svět naprostému chaosu,
protože s virem, který zabíjí celý svět,
nikdo nemůže nic udělat.

Ti rozumní, kteří chtějí zachránit
populaci, uvězní jednoho z imunních, aby
mohli lék na nákazu najít, ale naše známá
skupinka jede asi 250 kilometrů kvůli tomu,

aby zabránila možnému
výzkumu léku a aby zachránila svého milovaného
kamaráda. Nikdo neví, proč
dělají tato rozhodnutí,
možná všechny naráz
napadlo to, že svým
odporem prostě nechají
vymřít zemskou populaci.

Ke konci filmu se
konečně podaří vyzkoumat
správný lék. Sice málem
jediných 5 mililitrů nejcennějšího léku na světě skončilo někde v troskách budov, ale hlavnímu hrdinovi
se podaří zachránit sebe a lék. Jediný problém je ten, že jediná osoba, která
dokázala vyrobit tento spásný lék, zůstala místo něho v troskách těch budov.
Závěrečná scéna jako pokaždé ukáže náznak na pokračování, a tak si
labyrint zase zajistil otevřená zadní vrátka na další pokračování.

Vladislav Hanuš

During spring break – Y2

ZIMNÍ
OLYMPIJSKÉ
HRY 2018

Zimní olympijské hry byly letos
zahájeny 9. února a trvaly do 25. února a
konaly se v Jižní Koreji. Češi si domů odvezli
celkem sedm medailí!

Pro Českou republiku vybojovala
dvě zlaté medaile Ester Ledecká a to
jako
snowboardistka,
ale
také
překvapivě jako lyžařka. Stala se tak
první ženou historie, která vyhrála
zlatou olympijskou medaili ve dvou
různých sportech!

Nejúspěšnější česká rychlobruslařka
Martina Sáblíková, která v minulosti vyhrála
již tři zlaté olympijské medaile, získala letos
stříbrnou medaili.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ
MUZEUM V PRAZE

Ve čtvrtek 8. února 2018 se žáci Year 7, 8 a 9 s učiteli panem Davidem
Štěpánem a Miss Carly McCann zúčastnili výletu do Národního technického muzea v
Praze. Odchod ze školy byl v 8:45 a cesta trvala přibližně 30 min. V Muzeu jsme měli
volnější program, každý si mohl prohlédnout, co ho zajímá. Expozice byly: doprava
(což zahrnovalo stará auta, motorky, kola, dokonce i letadla) nebo astronomie,
fotografický atelier, hutnictví, hornictví, chemie, čas, tiskařství, technika v domácnosti
a televizní studio. Líbilo se mi, že si každý mohl vybrat, co ho baví. Výlet byl poučný a
zajímavý. Zaujalo mě, že tam měli vystavený horkovzdušný balon. Do školy jsme se
vrátili na oběd a následující hodiny probíhaly podle rozvrhu.

Karolína Hanková

Vyprávění o Maxipsu Fíkovi už je více než čtyřicet let staré, a přesto je to stále
jedna z nejoblíbenějších knížek ve třídě Y4. Co se na ní dětem líbí?
Julián

Alžběta

Isabel

Všichni mají rádi Lichožrouty. Jak ty v knížce, tak ty ve filmu! Tuto
krásnou pohádku napsal Pavel Šrut a stala se hned jednou z nejoblíbenějších.
Naši žáci z Y5 a Y6 však dostali nelehký úkol. Měli jednu kapitolu dovyprávět
sami. Podívejte se, jakou má Pavel Šrut těžkou konkurenci!

Oliver Vohánka:

Ukradený prsten
Frantík se Zdíšou běželi do parku. Tam se zastavili. „Tak a co teď?“ řekl Frantík.
„Už vím,“ vyhrkla Zdíša. „Teď půjdeme za starožitníkem.“
Všichni tři se vydali směrem ke starožitnictví. Když vešli dovnitř, starožitník je
uvítal. Frantík se ihned začal pana starožitníka vyptávat: „Pane starožitníku, už
máte nějaké nové informace?“ Pan starožitník řekl: „To neumíte ani pozdravit?
Ne, nemám.“ „A víte, co ukradli?“ řekl Frantík. „No to zrovna vím, ale nepovím,“
odpověděl starožitník. „Prosím, řekněte nám to,“ prosila Zdíša. „No, že jste to vy,
ale nikomu ani muk!“ řekl starožitník. „Jó,“ zvolali dvojhlasně malí badatelé, a
Kazan radostně štěkl: „Ňaf, ňaf!“
„Byl to velmi cenný prsten,“ začal starožitník, „a v něm
byl převzácný kámen jménem Zoisit, jinak řečeno
Tanzanit.“ „A jakou má ten Zoisit nebo Tanzanit barvu?“
vyptávala se Zdíša. „Temně modrou,“ řekl starožitník. „A
ten Zoisit je zasazen v bílém zlatě,“ dodal starožitník. „Jú,
tý jo,“ řekla Zdíša.
Ale to už Frantík popadl vodítko, poděkoval a upaloval
pryč. Zdíša také poděkovala a pospíchala za nimi. Když se
zastavili, Zdíša se vyptávala, proč běžel. Frantík
odpověděl, že se chce zastavit cestou u tety Emilky pro
rukavice. „Tak mi dej Kazana, my půjdeme napřed a ty
zaběhni pro rukavice,“ řekla Zdíša. „Skvělý nápad,“ řekl
Frantík a vrazil Zdíše do rukou Kazana a v tu ránu byl pryč.
Když Zdíša přišla, bylo tam auto instalatérů a zleva se celý uřícený přiřítil Frantík
s Ondřejem Pitrmanem i s rukavicemi. Zdíša měla spoustu otázek, ale Frantík ji
odbyl: „Zdíšo, teď není čas, uvaž Kazana a já mezitím zabavím rodiče, zatímco
Ondra prohledá bundy instalatérů a najde klíčky od auta.“
Frantík se proplížil okolo koupelny, aby ho plešatý instalatér neviděl a zabavil
rodiče a Ondřej vzal klíče od auta a zavolal Frantíka. Odemkli auto a se Zdíšou
začali prohledávat auto. Pan Pitrman hlídal, že nikdo nejde. Tu Frantík našel
krabičku ze starožitnictví s prstenem, Zdíša zavolala policii a ta se o vše dobře
postarala a starožitník dal Frantíkovi prsten jako dárek.

Když člověk vystřelí auto
do vesmíru...
Elon Musk se rozhodl, že vystřelí do vesmíru Teslu Roadster.

A jak řekl, tak také udělal. V nedávné době, přesněji v lednu 2018,
odstartovala Tesla ze Země s doprovodem rakety Falcon Heavy, která
měla za úkol dopravit Teslu na oběžnou dráhu Marsu.
Mars už Teslu přivítal a Tesla v tuto dobu mírumilovně pluje po oběžné
dráze Marsu.

Theodor Grégr a Filip Němec

Žáci z Y3 se nedávno začali učit násobilku a někteří už ji výborně ovládají. Velmi
rádi si s násobilkou také hrají – třeba BINGO nebo karty.

Úspěšně jsme vydali druhé číslo. Těšíme se příspěvky všech studentů do čísla
třetího! Příspěvky posílejte třídním učitelům nebo rovnou na adresu
ledecka@beehive.com

