
Nejlepší videoklip 
Britney Spears (2.prosince 1981) je americká popová zpěvačka, skladatelka písní, tanečnice a herečka. Klip “Piece of me” byl   

zvolen videoklipem roku 2008 v MTV Video Music Awards a režíroval ho Wayne Isham. 

Zora Šecová 

Milí čtenáři, 

 ve čtvrtém čísle Amazon Times je pro Vás připraven článek: To nejlepší z roku 2008. Dočtete se v něm třeba, kdo 
se stal nejlepším hercem roku nebo která píseň byla vyhlášena tou nejlepší za rok 2008. Doufám, že se budete 
hezky bavit také při čtení vtipů.  
Děkuji Vám.          
           Vaše šéfredaktorka,  

Julie Dobešová  

To Nejlepsiší z roku 2008 

      Amazon Times 
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Nejlepší herec a herečka 
Nejlepším hercem roku 2008 v hlavní roli se stal Daniel Day-Lewis ve filmu “Až na krev”. Titul o nejlepší herečku roku 2008 v hlavní 
roli dostala Ellen Page ve filmu “Juno”, která v tomto filmu ztvárnila těhotnou puberťačku. Titul o nejlepšího herce a herečku vedle-
jších rolí dostali Heath Ledger ve filmu “Temný rytíř” a Cate Blanchett za roli v “Indianu Jonesovi a království křišťálové lebky” a 
také ve filmu “Beze mě: Šest tváří Boba Dylana”.  

 
 Nejlepší píseň 
Nejlepší písní roku 2008 se stala “A Milli” od amerického rapera Lil Wayna. Na druhé příčce se umístila píseň “Single Ladies” od 
zpěvačky Beyoncé a třetí místo zaujala “Nothing ever happened” od Deerhunter. 

Sabina Bouberlová 

Nejlepší film 
Nejlepším filmem roku 2008 se stal “Temný rytíř”, druhou 
příčku obsadil animovaný film “VALL-I” a třetí místo patří 
filmu “Milionář z chatrče” od režiséra Dannyho Boyla. 

  
Nejlepší zpěvačka a zpěvák 
Titul nejlepší zpěvačky roku 2008 dostala Britney Spears, 
druhé místo zaujala Beyoncé a třetí příčka patří zpěvačce 
Alicii Keys. Nejlepším zpěvákem roku byl zvolen Chris 
Brown. 

      Julie Dobešová  

V tomto čísle jsme pro vás připravili pár vtipů pro vaše po-
bavení. Doufáme, že se vám budou líbit. 
  
Když Nasa poprvé poslala kosmonauty do vesmíru, rychle zjistili, že 
normální kuličková pera nedokáží pracovat v nulové gravitaci. K 
vyřešení tohoto problému vědci z Nasa utratili kolem 12 biliónů 
dolarů za výzkum pera, které bude psát v nulové gravitaci ze shora 
dolů, pod vodou, na většině povrchů jako třeba na skle a za vyšší 
teploty okolo 300 stupňů Celsia. Rusové používají tužku. 
  
Otázka: Co řekne blondýna když zjistí, že je těhotná? 
Odpověď: „Jste si jistí, že je moje?“ 

  
Otázka: Co řekne blondýna, když ukončí střední školu? 
Odpověď: „Dobrý den, vítejte v McDonalds.“ 

David Trachta 

Nejlepší kniha 
“Na Chesilské pláži” je román proslulého současného brit-
ského spisovatele Iana McEwana. Je to milostný příběh z 
počátku 60.let, který se odehrává v Anglii. 

  

Nejlepší počítačová hra 
Fallout 3 je známá akční RPG hra. Příběh se odehrává v 
době, kdy společnost Vault 101 přes 200 let zásobuje lidi 
žijící ve Washingtonu DC. Během atomové války v roce 
2077 USA zanechává všechno zničené. 

Zora Šecová 

Nejlepší přístroj roku 2008 
Applovy přístroje se staly velkými v “Garmin T3 Gadget Awards 
2008” iPod touch vyhrál přístroj roku mezitím 32GB iPod touch     
vyhrál ocenění za nejlepší hudební přístroj roku 2008.  

  

Nejlepší auto roku 2008 
Opel/Vauxhall Insignia byla oceněna za nejlepší auto roku 2008 ve 
velmi těsném souboji s 321 body a Ford fiesta se stal druhým s 320 
body. Třetí byl Volkswagen Golf s 223 body. 

David Trachta 

Amazon’s Got Talent 

Příští měsíc proběhne naše první školní talent show. Po-
kud máte nějaký talent, o který by jste se chtěli podělit s 
ostatními, podepiště se na studentské nástěnce na 
chodbě mezi učebnami 510 a 509. 


