
 

 

 

 

Edícia Špeciálna 

Z každého 

rožka troška 

Časopis školy ZŠ s MŠ, Gogoľova 2143/7, Topoľčany 

Vytvorili žiaci VIII. A 



Romantický, komédia 

Duchaprítomný Kumail Emily 

okamžite padne do oka, a aj keď 

obaja tvrdia opak.                      

Nádejne sa rozvíjajúci vzťah ale 

naruší záhadná choroba, ktorá Emily 

uvrhne do umelého spánku. 

 
Tentokrát sme si pre vás pripravili 2 najlepšie filmy za rok 2017. 

  DUNKERK 

                 83% 

                 Akčné, dráma, vojnový 

Vojnová dráma Christophera Nolana, ktorá 

vychádza z evakuácie obkľúčených 

francúzskych, britských a belgických vojakov z 

pláží Dunkerque. 

 

 

     

   THE BIG SICK  

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                

 

 75% 
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        Čo teraz fičí? Čo je teraz také slávne v hudbe? 

 

 

 

 Mnohí z vás počúvajú hudbu. A niekedy sa pýtate, 

čo teraz fičí. Samozrejme, každý má iný štýl. Ale 

začnime od začiatku. K modernej hudbe prešlo 

veľa, veľa rokov. Od pravekej hudby cez 

stredovekú hudbu. Od renesancie až 

k romantizmu, atď. Až sme sa dostali sem. 

K hudbe 21. storočia. A je to tu. Hudba pre 

dnešných tínedžerov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pre mladých je to napríklad hip-hop, rap, 

elektro song. Do módy sa dostáva aj K-Pop 

(kórejský pop), ktorý prebil aj Backstreet Boys. A to 

napríklad Big Bang, Kara alebo Super Junior.  Z 

amerických a anglických, slovenských skupín alebo spevákov sa najviac počúvajú Ed 

Sheeran, Kali a plno plno ďalších. A ako som hovorila, každému sa páči niečo iné. No 

nie?            

          

http://hudbicka.weblahko.sk  

www.czecot.cz 



 Prvý herný mobil! 

   Známa značka (vybavenia pre hráčov) RAZER prišla tento rok na                       

t  trh s úplne novým nápadom, ktorým je RAZER phone. 
 

      Razer prišiel tento rok 15. novembra na trh s úplne prvým 

      mobilom pre hráčov. Razer telefón je Android smartphone  

      navrhnutý a vyvinutý Razer Inc. Prístroj je určený 

     predovšetkým pre hráčov , aj keď recenzenti si všimli,  

     že je to tiež ideálny pre každodenné použitie. Vďaka  

     akvizícii spoločnosti Nextbit v januári 2017  spoločnosť  

     Razer začala vyvíjať svoj vlastný telefón. Razer Phone  

     je preto veľmi podobný designu ako Nextbit Robin .   

     Jeho snímač odtlačkov prstov a umiestnenie prednej  

     kamery sú rovnaké a oba telefóny majú veľké kryty,                 https://  cdn.voxcdn.com/uploads/chorus_asset/file /9574599/20171031_ razer_phone_vladsavo v _0000  6.jpg  

     aj keď Razer Phone je vyrobený z hliníka, na rozdiel  

     od plastového Robina. 

 

  

                                                                                                                                                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://cdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/razer-phone.jpg                                                      http://tech.firstpost.com/wp-content/uploads/2016/04/Nextbit-Robin-Midnight-front-back.jpg          

                  Razer Phone                                                 Nextbit Robin 



3 najlepšie hry  

 roka 2017 
3. miesto - Playerunknow´s Battlegrounds 

Hra, ktorá chytila milióny hráčov vďaka svojmu jedinečnému Battle Royale štýlu, 

ktorý pošle do boja 100 hráčov,  

pričom všetci vedia,  

že na konci boja prežije len jeden. 

 

                       

                                                     

https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/73b656380a1689b5188d4ff9b2386e6978d378d3.jpg?auto=format&fit=crop&w=622&h=392&s=058ec7685bd59c94ee41a1f907f331a1 

2. miesto - Assassin´s Creed:Origins                                                                                                                                                                

Na druhom mieste skončil parádny Assassin's Creed Origins, ktorý prekonal očakávania a              

Ubisoft sa s tým skutočne pohral. Ponúkol  

masívne a detailne spracované prostredie Egypta, 

nechýbali zaujímaví hrdinovia, historické postavy  

a aj nové prepojenie s prítomnosťou. 

        

 

                                                                                                                                                                                         https://ubistatic19-a.akamaihd.net/resource/en-gb/game/assassins-creed/ac-origins/ac_news_announce-keyartt-thumb-ncsa_292590.jpg 

1. miesto - The Legend of Zelda: Breath of the Wild 

Nintendo konečne uplynulý rok prinieslo dlho vyvíjané pokračovanie The Legend of Zelda 

série, teraz presunuté do otvoreného sandboxového sveta, v ktorom môžu hráči prežiť 

desiatky hodín. Hra ponúkla jedinečnú atmosféru, kvalitne spracované boje, celé to dopĺňali 

logické hádanky a príbeh, ktorý vás vtiahne.  

http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/the-legend-of-zelda-hd/thumb/6/67/Zelda.jpg/468px-Zelda.jpg 

 

 

https://humblebundle.imgix.net/misc/files/hashed/73b656380a1689b5188d4ff9b2386e6978d378d3.jpg?auto=format&fit=crop&w=622&h=392&s=058ec7685bd59c94ee41a1f907f331a1
https://ubistatic19-a.akamaihd.net/resource/en-gb/game/assassins-creed/ac-origins/ac_news_announce-keyartt-thumb-ncsa_292590.jpg
http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/the-legend-of-zelda-hd/thumb/6/67/Zelda.jpg/468px-Zelda.jpg


Make-up trendy     

roku 2017 
Rok 2017 priniesol veľa zaujímavých trendov. Poďme si niekoľko 

z nich   predstaviť. 

Obočie ako vianočný stromček ???                                                                  

Najznámejší trend minuloročných Vianoc bolo určite obočie v tvare vianočného stromčeka. 

S týmto vianočným trendom prišla 

Instagramérka Tay Tay. No posúďte  

sami, či by ste si takéto obočie dali  

napríklad na Štedrú večeru. 

My určite nie. 

 

                                                                        https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/BcYnthrnjdc-  png__700.jpg 

                                                                    

                                                                           Farebná maskara ??? 

Od obočia sa presúvame trošičku nižšie                                                                                                                  

a to na oči. Maskara je niečo, bez čoho                                                                                           

si my ženy nedokážeme predstaviť každodenný                                                                     

život. Každému z nás sa páčia dokonale                                                                                                       

nalíčené modelky s krásnymi veľkými očami.                                                                                                         

Ale čo poviete na tento trend? Farebná maskara?             

    https://www.kamzakrasou.sk/photos/modra-spirala-na-ociach.jpg 

 

Rok 2017 nám opäť dokázal že v líčení sa medze nekladú. Nebojte sa 

miešať aj rozlišné farby. Nikdy neviete čo z toho môže vzniknúť. 



Móda roku 2018 
Jeden rok skončí a ďalší začína, to znamená, že tu je zas a znova nový trend 

v móde. Rok 2018 začal a vy neviete, čo je momentálne ,,in“ ??  

My vám to prezradíme. 

Obrie náušnice 

Veľké náušnice, ktoré si ženy obľúbili už  

roku 2017, budú stále  ,,in“. Základom je 

veľkosť, čím väčšie tým lepšie. Najviac 

moderné sú metalické farby. Sú veľmi 

pekným doplnkom k spoločenským šatám. 

 

 

 

 

 

 

 

   Kto je jednou z TOP  svetových ikon roku 2018 ??? 

Kate Middleton, vojvodkyňa z Cambridge získala srdcia                                                                

množstva ľudí po celom svete. Fanúšikovia ju zbožňujú                                                                  

najmä pre jej dobrosrdečnosť, úsmev,                                                                                                 

ktorý vždy rozdáva na každé strany, ale aj pre jej skvelý štýl.                                                                  

Je to kráľovná elegancie, šarmu a módneho vkusu.                                                                                                         

Neuveriteľne jej svedčia klobúčiky, ktoré ku kráľovskej móde                                                                                               

jednoducho patria...Nevieme ani o jednom jej  prehrešku.                                                                        

Vy áno ??? 

https://daa.sashe.sk 

 

https://static.sashe.sk/data/2016/03/

29/photos/22267/c/cN6588531_2226

7_20160329_59944.jpg 

 

https://www.hellomagazine.com/royalty/201403171754

9/prince-william-kate-middleton-st-patricks-day/ http://feminity.zoznam.sk/c/900606/najlepsie-looky-vojvodkyne-kate-middleton-prava-dama-od-

ktorej-sa-mame-co-ucit 

Zvonové nohavice  

Hoci sú úzke jeansy a cigaretové strihy 

stále in, rok 2018 praje tým so širším 

strihom. Úzky pás a dole poriadne zvony. 

Rozšírený strih je úplne oprávnený 

k úspešnému a triumfálnemu návratu do 

súčasných trendov do tohto roku. A vraj je 

jedno, či sme chudé alebo plnšie.  

https://akademiakrasy.sk/c/22776/zvonove-nohavice-opat-kurze 

 



Z Billa Gatesa môže byť prvý bilionár  na 

svete. Vďaka jeho investíciam (aj napriek 

tomu, že už nepracuje v Microsofte) 

zarába tak veľa, že by zo 62-ročného 

softverového giganta mohol stať bilionár. 

Koľko však zarába za  sekundu, minútu, 

hodinu? Poďme sa na to pozrieť.                 

Bill Gates každú sekundu zarobí 

104,50 €         

Bill Gates každú minútu zarobí  

6270 €                       

 

Bill Gates každú hodinu zarobí 

376 200 €        

Bill Gates každý deň zarobí  

9,03 mil. €        

 

Bill Gates každý týždeň zarobí        

63,20 mil. €                     

 Bill Gates každý rok zarobí 3,29 

miliardy €                 

 

Na tomto obrázku je vidieť dom 

Billa Gatesa. Ako je už známe, Bill 

Gates je jeden z najbohatších ľudí 

sveta. Aj napriek svojmu 

bohatstvu vie byť aj nápomocný. 

V roku 2000 si so svojou 

manželkou založili nadáciu, do 

ktorej dali už 40 miliárd €. 

Bill Gates  ako 

najbohatší muž sveta 

                                                                                                                                                                 https://paemuka.com/wp-content/uploads/2017/09/billg1_print.jpg 

                        
 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://images.successstory.com/img_people/house/620Xauto/Bill-Gates-Luxurious-Home_1459851121.jpg 



 

 

 

 

 

   

Poštovné z Číny  

zadarmo? 
 

http://flags.fmcdn.net/data/flags/w580/cn.png 

Je pravda, že veľa 

čínskych e-shopov vám 

ponúka možnosť 

poštovného zadarmo. Ale 

je tu háčik. Váš balík vám 

príde za 1-4 mesiace a keď 

sa dlho neukáže, je šanca, 

že sa stratil. V inom 

prípade vám príde tričko 

v zlej veľkosti.  

Obchodník vám 

ponúkne vrátenie tovaru. 

Poštovné do Číny stojí 

okolo 50 €. 

Ale vo väčšine 

prípadov vám príde 

správny produkt. Tak ako 

je to možné, že poštovné 

na Slovensku stojí 3-4 € 

a viac ako 7000 km trasa 

z Číny je zadarmo?  

 

Viac ako 30% zárobku Číny tvorí predaj v zahraničí. Z rôznych nákupných 

portálov (napr. Aliexpress) vám ponúkajú  iba platbu vopred. Čínska štátna 

pošta je lacná a predajcovia ju často využívajú. Je však dobrá len na lacné 

položky, pretože nie je veľmi spoľahlivá. Doručenie trvá pomerne dlho, aj 

viac ako mesiac. Ak sa balík dlhší čas neukáže, je možné, že sa jednoducho 

stratil. Keď objednávate drahší produkt zvoľte radšej platenú dopravu 

kuriérom. Vyhnete sa tomu, že váš mobil za 150 € sa niekde stratí.  

 
http://www.transport.sk/files/articles/full/cargo_ship-zozadu_1390904685.jpg 

https://www.mojandroid.sk/wp-

content/uploads/2016/11/aliexpress.jpg 

 

http://www.wheretosell.co.uk/wp-

content/uploads/2017/09/Ebay.png 



 
Neymar debutoval za Santos ako 

sedemnásťročný 7. marca 2009. Svoj prvý gól 

zaznamenal 14. marca proti Mogi Mirim. 

Gól, ktorý strelil Neymar do siete Palmeirasu, 

o mesiac na to zabezpečil Santosu postup do 

semifinále. Vo svojej prvej sezóne si pripísal 

14 gólov v 48 zápasoch. V roku 2010 ako 

osemnásťročný zaznamenal viacero 

úspechov. Okrem toho, že sa stal najlepším 

strelcom a hráčom brazílskej ligy, sa dostal aj 

do nominácie národného mužstva. Tréner 

Mano Menezes o ňom povedal, že o pár rokov 

sa stane najrešpektovanejším hráčom celého 

sveta. 5. februára 2012 strelil svoj stý gól, čím 

sa dostal do povedomia širšej verejnosti, a o 

Neymara sa začala vážne zaujímať FC 

Barcelona a Real Madrid. Hoci mal so 

Santosom zmluvu do roku 2014, klub mu 

dovolil prestup už na začiatku roku 2013.  

Za Barcelonu Neymar debutoval 

v priateľskom stretnutí v PGA 

aréne proti Lechia Gdańsk. V La 

Liga si svoj prvý štart pripísal v 

dueli proti Levante UD, keď 

Barca deklasovala súpera 7:0. 

Svoj prvý gól za Barcu strelil vo 

finále, kde vyrovnal na 1:1 

vďaka čomu túto trofej s klubom 

vyhral. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/

22/Neymar_%28cropped%29.jpg/200px- 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Neymar#/media/File

:Neymargoldenball.jpg 

 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Neymar_%28cropped%29.jpg/200px-
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Neymar_%28cropped%29.jpg/200px-
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neymar#/media/File:Neymargoldenball.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neymar#/media/File:Neymargoldenball.jpg
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