
oddělený prostor, protože je 
zde potřeba špičková přes-
nost), dále zde vyrábějí pře-
vodovky do tramvají atd. 
Tato továrna zaměstnává 
450 zaměstnanců, a tudíž to 
asi nebude malá společnost, 
je to největší dodavatel ozu-
bených kol ve střední a vý-
chodní Evropě. Tato exkurze 
byla zajímavá tím, že jsme 
viděli továrnu za běžného 
provozu, což se jen tak něko-
mu nepovede. 

Miloš Zahradník, 8. ročník 

Ve čtvrtek 21. 3. se naše 
škola vydala na další exkur-
zi, tentokrát do továrny 
Wikov MGI do Hronova. 
Tak trochu historie: je to 
firma fungující již přes 125 
let, zpočátku vyráběla ze-
mědělské stroje a automo-
bily, ale přešla k výrobě 
ozubených kol a převodo-
vek, tímto se zabývá i 
v současnosti. V této továr-
ně naleznete stroje již od 
malých soustruhů až po 
nejmodernější CNC stroje 
(ty už dělají téměř samy). A 

co se tam vyrábí? Společnost 
Wikov se zabývá výrobou 
ozubených kol, mechanic-
kých převodovek, převodo-

vek do větrných elektráren 
(pro tuto výrobu je v továrně 

Dne 19. 2. 2013 se uskutečnily 

závody na lyžích v obřím slalo-

mu v Deštném v Orlických 

horách. Závodů se zúčastnili 

vybraní žáci z různých škol. 

Pořadatelé nás rozdělili podle 

věku na holky a kluky do růz-

ných kategorií. Na začátku 

závodu nám přidělili startovní 

čísla a mohlo se začít závodit. 

Závody se jely za nepříznivých 

podmínek, kdy foukal silný 

vítr. Jela se dvě kola, ze kte-

rých byl započítán nejlepší 

čas. Když závody skončily tak 

jsme počkali na vyhlášení, 

naše škola se umístila dobře. 

Za mladší žákyně se umístila 

na prvním místě Natálie Bál-

ková z 5. ročníku a za starší 

žákyně se umístila na čtvr-

tém místě Andrea Tomášová 

ze 7. ročníku. Další den se 

pak jely snowboardové závo-

dy, kde naší školu reprezen-

tovalo také několik závodní-

ků. Z nich se nejlépe umístil 

Filip Švejda z 8. ročníku, kte-

rý obsadil 3. místo. 

Andrea Tomášová, 7.ročník 

Exkurze žáků II. stupně  do Wikov MGI 
Hronov 

Lyžařské a snowboardové závody  

Trivium Revue 
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Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s. Dobřany 
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Jarní básnička 

Jaro, jaro přišlo k nám 

pejsek hledá květy vám. 

 

Venku běhají děti 

a všichni počítají květy. 

 

Holky sbírají vajíčka,  

která snesla slepička.  

 

Na zahradě sedí babička  

a venku se pase kravička. 

 

Před domem kluci běhají 

A koledu si hledají. 

 

Pomlázky se vyndávají 

A holčičkám nandávají. 

 

Lenka Málková, 6. ročník 
SPORTU 

ZDAR!!! 
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„Tak co sis letos o 

Velikonocích 

vykoledoval, Filípku?” 

zajímá se babička. 

Vnouček na to: 

„Pořádnej průšvih.” 

Jak upéct velikonočního beránka? 

Jak slaví velikonoce naši sousedé na Slovensku? 

Výroba velikonoční dekorace 

Potřebujeme:  
 Skořápky 

 Krabice na vajíčka 

 Semínka 

        (trávy, pšenice…) 

 Zeminu lze nahra-

dit vatou nebo 

drobnými kamínky 

Příprava na Velikonoce na Sloven-

sku obvykle začíná ruku v ruce s 

jarním úklidem a zdobením domác-

nosti pučícími větvičkami a barevný-

mi stužkami. Pouze jednou za rok, a 

to pravě na Velikonoce, se peče 

zakulacený bochánek "paška". Pon-

dělí otevírá prostor pro velikonoční 

veselí, pro pomlázku, spojenou s 

koledováním. Dalším zvykem je 

polévat děvčata vodou, anebo je 

házet do potoka či rybníka. Důvo-

Velikonoce jsou jedním z 

nejvýznamnějších křesťan-

ských svátků, ale s oblibou je 

slaví i lidé, kteří nejsou nábo-

žensky založení. Každá země 

má při oslavách Velikonoc své 

tradice a zvyklosti. Ty se sa-

mozřejmě liší, nicméně obdo-

bí, ve kterém tyto oslavy pro-

bíhají, je stanoveno ve stejnou 

dobu - datum připadá na ne-

děli po prvním jarním úplňku. 

dem je předat životodárnou 

fyzickou i duševní sílu vody. 

Obdobné polévání vodou prak-

tikují i děvčata na velikonoční 

úterý. V tento den mohou 

šlehat chlapce děvčata, proto se 

tomu dni říká odplatné úterý. 

 

Vojtěch Palenčár, 7. ročník 

Postup:  Vejce rozklepneme a 

oddělíme žloutky od bílků. Cukr 

utřeme s máslem a se žloutky. 

Přidáme citronovou kůru, mléko, 

mouku s kypřícím práškem do 

pečiva a tuhý sníh z bílků. Těsto lehce promícháme. Třené 

těsto vlijeme do připravené, tukem vymazané a strouhankou 

vysypané formy. Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut 

na 180°C v předehřáté troubě. Po upečení vyklopíme berán-

ka z formy a necháme vychladnout. Třeného velikonočního 

beránka zdobíme podle fantazie. 

Matyáš Chytrý, 6. ročník 

Budeme potřebovat: 

1 lžičku citronové kůry  

1 sklenička mléka 

1 ks kypřícího prášku do pečiva  

4 ks vejce  

35 dkg polohrubá mouka 

14 dkg másla  

20 dkg cukru krupice 

strouhanka na vysypání  

tuk na vymazání 

T R I V I U M  R E V U E  

Vejce vyklepneme tak, aby-

chom zachovali větší část 

skořápky nepoškozenou. 

Skořápky pečlivě vymyjeme 

Na dno skořápek umístí-

me menší kamínky jako 

drenážní vrstvu. 

Důkladně zalijeme. Zeminu 

udržujeme stále vlhkou. 

Nejpozději do 5 dnů vyraší 

klíčky a do 14 dnů máme 

hotové vajíčkové pankáče! 

Nicole Netíková, 6. ročník 



Evin velikonoční mazanec 
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Potřebujeme:  

1 kg polohrubé mouky                             

220 g tuku 

220 g cukru 

60 g droždí 

necelý 1/2 l mléka 

1 lžička citronové kůry 

1 sáček vanilkového cukru 

2 lžičky mletého fenyklu 

40g rozinek 

10g soli 

navrch 70 g mandlí a půl vejce na 

potření 

Postup: Mouku nasypeme do 

zadělávací mísy, uprostřed udělá-

me dolík až ke dnu, do něj 

nadrobíme droždí a zasypeme 40 g cukru. Zalije-

me teplým mlékem, necháme 10 až 15 minut 

vykynout. Pak postupně pomalu vmícháme další 

mléko, cukr, rozehřáté, ale ne horké máslo, 

žloutky, sůl, koření, rozinky, citronovou kůru, 

fenykl a vanilkový cukr. Těsto můžeme nechat 

během přidávání surovin krátce odpočívat. Někdy 

zpočátku řidší těsto tak během hnětení zhoustne. 

Vypracujeme vláčné těsto, které se nebude lepit 

ke stěnám mísy. Můžeme ho lehce zaprášit mou-

kou, pak mísu přikryjeme utěrkou, aby z vrchu 

neosychalo a necháme na teplém místě pomalu 

kynout. Když vykyne asi na dvojnásobné množ-

ství, vařečkou ho opatrně několikrát podeberme 

a obrátíme, pak ho necháme znovu kynout. Při-

pravíme si plech vymazaný tukem, když těsto 

znovu dvojnásobně vykyne, upravíme z něj na 

plech dva stejně velké bochánky, které necháme 

znovu vykynout. Můžeme je také dát na plech na 

pečící papír, snadno je pak při pečení otočíme, 

aby se rozpekly 

pravidelně. Pak je 

pomažeme roz-

šlehaným vajíč-

kem a posypeme nakrájenými mandlemi, 

které jsme předtím spařili a oloupali. Do 

středu vykynutých bochánků můžeme no-

žem udělat malý křížek. Příliš velký by mohl 

při pečení způsobit, že ba se mazanec rozpa-

dl na několik částí. Troubu rozehřejeme na 

250 stupňů, teprve pak do ní mazance vloží-

me. Při pečení ještě více nabydou. Asi po 10 

minutách troubu zmírníme na 200 stupňů a 

mazance dopékáme podle velikosti ještě asi 

30-45 minut. Po upečení mazance vyndáme z 

trouby zchladnout a píchneme do nich něko-

likrát špejlí, aby se těsto uvnitř nesrazilo. 

Eva Petříková, 7. ročník 

stuhami, krajkami. Pořádají hon na 

vajíčka (Hunting For Eggs), která 

jsou poschovávaná všude. Napří-

klad v supermarketu nebo ve ve-

řejných parcích. Bývá mezi nimi 

hlavní výhra. Místo bonbonu jsou 

ve vajíčku třeba peníze. V Bílém 

domě se pomocí cane (tyčky - 

rákosky) postrkuje před sebou v 

trávě vajíčko. Toho se mohou 

zúčastnit pouze děti do osmi let. 

Velikonočním symbolem je veliko-

Zajímalo mne, jak se slaví Veliko-

noce i v jiných zemích. Vybrala 

Ameriku a zjistila jsem, jak to tam 

s Velikonoci vlastně je. Těmto 

dnům se říká: Easter. Tento den 

jedí katolíci rybu. V neděli mají 

k obědu jehněčí maso nebo teplou 

šunkovou pečeni, naloženou do 

medu se sladkými bramborami. 

V pondělí (Easter Parade) je pak 

slavnostní průvod, ve kterém nosí 

ženy čepice ozdobené květiny, 

noční zajíček 

(Easter Bunny). 

Někteří rodiče 

se převlíkají za 

králíčka.  Najde-

te ho v každém 

obchodě 

v podobě konvi-

ce na čaj, náuš-

nic, brože, ná-

lepky nebo plastového kýče.   Tereza Martínková,  7. roč-

Domácí práce, úžasný .. je to nádher-

ná dekorace na větvičky jak vidíte, ale 

dají se pověsit skoro kamkoliv . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně netradiční vajíčka!!!.Jsou polepena 

různými druhy semínek a luštěnin. Vejce 

jsou vyfouklá a polepená různými ornamenty 

a obrazci. 

   

Jako každý rok se setkává-

me s Velikonocemi, každý 

rok se malujeme stejná 

velikonoční vajíčka, zdobí-

me stejné  věnce, pečeme 

pořád jen beránky nebo 

zajíčky, ale co takhle změ-

nu!!!.. Abyste neměli tako-

vou práci s vymýšlením 

něčeho nového, tak jsem si 

pro Vás připravila maličkou 

inspiraci.  

Tradičně netradiční Velikonoce 

 Velikonoce v Americe 

 



S T R Á N K A  4  

Zdobení velikonočních vajec  

Pletení pomlázky  

Na barvení velikonočních vajíček se používají především slepičí vejce, zvláštností jsou kachní, husí, holubí, 

křepelčí a pštrosí vejce. Tradičně se ke zdobení používají vajíčka plná, uvařená. Prázdná jsou křehčí, hůře se 

ponořují do barvy a musíme s nimi zacházet velmi opatrně. Otvory vyfouknutých vajíček se zalepují teplým 

voskem. Vyfukují se jen vajíčka čerstvá, bílá, aby při malování byly barvy výraznější.  

T R I V I U M  R E V U E  

      

Na každé straně 
jsou čtyři pruty 

Zleva prut přeloží-
me doprava mezi 

pruty… 

... a vrátíme nazpá-
tek na konec řady 

Zase jsou na každé 
straně čtyři pruty 

Přeložíme krajní 
prut zprava doleva, 

protáhneme ho 
mezi pruty… 

... a vrátíme nazpět 
na konec řady 

Protože se Blíží Velikonoce, rozhodl jsem se napsat o tom, jak se plete pomlázka. Pomlázky se vy-

rábí nejlépe z vrbových proutků a na konci pomlázky jsou ozdobené barevnými mašlemi. Lidé říkají 

pomlázce např. mrskačka a sekačka.    Daniel Krivčík, 6. ročník 

Barvení –Potravinářskými barvami 

Barvení - čisté vajíčko se uvaří nebo vyfoukne a potom se na 10 

minut ponoří nebo oblévá teplou barvou do té doby, než se skořáp-

ka zabarví na žádoucí odstín a sytost. 

Lepení slámy - Slámu lepíme na obarvená vejce. Slámu, nejlépe ječnou, po délce nařízneme ostrým nožem, 

namočíme a rozžehlíme na proužky. Ze stébel stříháme různé tvary (čtverečky, kosočtverce, trojúhelníky, prouž-

ky…) a z nich sestavujeme vzory. Slámu lepíme na vejce Klovatinou nebo lepidlem Herkules. Lepidlo nanášíme 

štětečkem nebo špendlíkem, dáváme ho jen malé množství. Každý kousek slámy pinzetou přeneseme na vejce a 

přitiskneme hadříkem. Technika nalepování slámy je velmi pracná, ale výsledek stojí za to. 

Cibulové vejce - v hrnku se uvaří cibulové slupky, pak se scedí voda a do této vody se přidá 

trochu octa a uvaříme v ní omytá vejce . Pro zpestření na omytá vejce přiložíme lísteček, 

obalíme vejce punčochou a dáme vařit.   

Vyškrabování— vejce si obarvíme potravinářskými barvami nebo cibulovými slupkami. Do nich se pak ostrým 

předmětem vyrývají různé vzory, většinou květinové a rostlinné motivy. V některých krajích motivy napodobova-

ly výšivku. K vyškrabování se používají nabroušené pilníky nebo nože do soustruhu. Lze použít i jiný ostrý před-

mět. Technika vyškrabování je typická pro jižní Moravu.               Pavel Zahradník, 6. ročník 

http://www.bmprofit.cz/obrazky/velikonoce/pomlazka3.JPG
http://www.bmprofit.cz/obrazky/velikonoce/pomlazka4.JPG
http://www.bmprofit.cz/obrazky/velikonoce/pomlazka5.JPG
http://www.bmprofit.cz/obrazky/velikonoce/pomlazka6.JPG
http://www.bmprofit.cz/obrazky/velikonoce/pomlazka7.JPG
http://www.bmprofit.cz/obrazky/velikonoce/pomlazka8.JPG
http://zeny.e15.cz/clanek/domov/jak-a-cim-nabarvit-velikonocni-vejce
http://www.fler.cz/zbozi/kraslice-zdobene-slamou-2499552
http://www.zorka.estranky.cz/fotoalbum/-ostatni-tvoreni/ruzne/97.-vajicka-s-listy-barvena-cibuli.jpg.html
http://zdenca79.blog.cz/1004/kraslice-vyskrabovane
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„Chcete-li získat pozornost čtenáře, umístěte 

sem zajímavou větu nebo citát z textu 

publikace.“ 

 

 

 

 

T R I V I U M  R E V U E  Anna Brychová, 6. ročník 
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Pepíček přijde 

ze školy a ptá 

se: "Mami, 

nejsou dneska 

náhodou 

Velikonoce?" 

"Ne, ty budou až 

za dva týdny. 

Proč se ptáš?" 

"No, že jsem si 

vykoledoval 

pětku…“ 

Řemeslník junior 

Příspěvek od Elišky Touškové z 2. ročníku 

Velbloud 

Žil byl jeden velbloud.  A ten vel-

bloud měl domek a v tom domku 

měl velikou palmu. Jednoho krásné-

ho dne si řekl, že by mohl pracovat.  

No jo, ale kde takovou práci seže-

nu, řekl si. Mohl bych pracovat na 

poli místo krávy Melísy, protože 

umím nosit těžké věci. Nebo bych 

mohl být auto, protože umím nosit 

lidi.  A velbloud tak dlouho přemýš-

lel, až ho to napadlo. Už to mám, 

zakřičel! A křičel tak, že se celá 

zem zatřásla. Mohl bych být taxiká-

řem, umím nosit těžké věci a umím 

nosit lidi. A tak šel za jedním ředitelem taxikářů a ten 

ředitel řekl: Můžeš, velbloude, zrovna máme plno zá-

kazníků. Hlavně v Praze na náměstí a taky v Opočně, 

v Ostravě a v Plzni. A tak z velblouda byl taxikář.  A 

tak dlouho pracoval, až mu pan ředitel řekl, že už je 

v důchodu.  Druhý den mu přišla poštou obálka, vel-

bloud ji otevřel a viděl, že je v té obálce milión korun! 

pinka nadšenců schází v dílně 

naší školy a snaží se naučit něco 

nového. Řeč je o kroužku „ 

Řemeslník junior“. Dne 9. 3.  

jsme přivítali milou návštěvu. 

Byla jí paní Šárka Hejduková, 

maminka Emičky z první třídy, 

která nám přišla ukázat, jak si 

můžeme vyrobit pěkný svícen na 

čajovou svíčku. Každý z nás do-

stal jednu použitou sklenici, nej-

lépe od vyhořelé svíčky. Tu jsme 

zbavili zbytků vosku a důkladně 

omyli. Pak jsme na sklenici lepili  

různobarevné kostičky o rozmě-

rech 1cmx1cm s vytvořili jsme 

různé mozaiky.  Mezi destičkami 

jsme udržovali malou mezeru. 

Když nám lepidlo zaschlo, vše jsme 

potřeli spárovací hmotou a vyčisti-

li. Jak se nám to povedlo, můžete 

vidět na fotkách. Tímto děkujeme 

paní Hejdukové za příjemné odpo-

ledne.  

Mladí řemeslníci 

 

Školní rok ubíhá mílovými 

kroky a každý pátek se sku-

T R I V I U M  R E V U E  



Květy jara 
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Toto téma jsem si vybrala, protože se mi květiny líbí a 

obzvlášť jarní. Mnoho lidí si myslí, že první kvetou bledule 

nebo sněženky, není to tak, nejjarnější květina je talovín. 

  Martina Dyntarová, 6. ročník 

zemky ve školním areálu. Výuka probíhá 

i ve specializovaných učebnách školy jako 

je ateliér, biologická laboratoř, učebny 

pro výuky květinářství, učebny výpočetní 

techniky (programy Auto CAD, Moje 

zahrada 3D), pracovny praxe atd. Mně 

by se moc líbilo navrhovat zahrady. A to 

je asi tak vše, co bych vám o škole, kte-

rou jsem si vybral, řekl. 

Filip Urbášek, 9. ročník 

Dobrý den, já jsem si vybral toto 

téma, protože na tuto školu chci jít. Já 

osobně jsem si na této škole vybral 

obor architektura. Architektura je 

jedním ze základních oborů 

v zahradnictví. Zahrnuje oblasti pláno-

vání, projektování, údržby a hodnoce-

ní prvků zeleně. Škola využívá pro 

specializaci vlastní učebny, pracovny, 

botanické zahrady jako například 

„zelená učebna“ a arboretum okras-

ných školek Litomyšl, dále pak po-

Hlavní postavy: 

Sonny Munroe (Demi Lovato) Vtipná 

holka z Wisconsinu 

Tawni Hart (Tiffany Thorton) Je krás-

ná a zlomyslná. Od prvního okamžiku se 

snaží Sonny vyštípat. 

Chad Dylan Cooper (Sterling Knight) 

Je slavný a namyšlený. Až moc si o sobě 

myslí. 

Grady Mitchell (Doug Brochu) Je 

veselý člen Náhod. S nejlepším přítelem 

Nicem vymýšlejí spoustu legrácek. 

Nico Harris ( Brandon Mychal Smith) 

Je Gradyho nejlepší kámoš a milovník 

holek. 

Zorra Lancasterová (Allisyn Ashley 

Jsem jen malá puberťačka, takže dospělí právě přestá-

vají číst.  U mě není na úplně prvním místě. Mám pár 

oblíbených seriálů. Ale mezi mé nejoblíbenější seriály 

však patří Sonny ve velkém světě. Tento seriál se ode-

hrává v Hollywoodu, kam Sonny přijede účinkovat 

v show Náhody. Ovšem nikdo z ostatních účinkujících 

tam Sonny nechce. Sonny se také seznámí s jiným 

seriálem MacKenzieho Vodopády. Hlavní postava 

Chad Dylan Cooper je namyšlený mladík, který chce 

Náhody potopit. První série se odehrává v duchu 

soupeření mezi oběma seriály. Ve druhé sérii spolu 

Sonny a Chad začnou chodit a vztahy mezi seriály se 

zlepší. Až do okamžiku kdy Náhody vyhrají cenu za 

teenagry roku.  Pak se Chad zachová velice sobecky a 

se Sonny se rozejdou. 

Můj oblíbený seriál  

      Střední škola zahradnická a technická Litomyšl  

Talovín zimní je pryskyřníkovitá rostlina. Talo-

vín sám o sobě moc jedovatý není, ale jeho 

podzemní část, kterou je hlíza. Lístečky u země 

má členěné s dlouhými řapíky a krásně žluté 

květy. Když v talovínu dozrají semínka, tak je 

vystřelí po zahrádce a druhý rok kvetou.   

Bledule jarní—na rozdíl od sněženky jsou její okvětní lístky stejně 

dlouhé a na konci se zbarvují  do žlutozelena. Bledule je jedovatá, její 

květy opilovávají včely a denní motýly.  Tato krásná kytička je chráně-

ná. 

Ladoňka sibiřská má krásný modrý květ. Její cibulka je dlouhá 15-20 mm. Vyskytuje se na parkovém trávníku, na 

svěžích, živinami bohatých půdách. Pochází ze středního a jižního Ruska a Přední Asie. Její jméno klame, protože na 

dnešní Sibiři se nevyskytuje. 

Šárka Šimůnková, 7. ročník 
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Máte rádi rap? Tak je tu 

pro vás Revolta. Revolta 

je odvozená od slova 

„revoluce“ jinak řečeno 

povstání, odpor. Od toho 

se taky odvozují texty, 

takže nečekejte „love 

songy“ a podobné, ale 

texty o naší vládě, 

špatnosti, steroidech atd.

…  Jméno zpěváka je 

Marek Kaleta a bydlí 

v Ostravě. Podporuje 

„workout“ a to znamená 

posilování se své tělesné 

váhy. Nedávno vydal 

nové CD s názvem 

Evoluce vědomí.  

 

Michal Honěk, 9. ročník 

IRIDOLOGIE 

Anketa: Jak na tebe působil lyžařský výcvik 

Úroveň snowboardingu v ČR 
Podle mě je úroveň českého 

snowboardingu hodně vysoká. 

Je tu pár skvělých snowparků 

a dobrých reprezentantů na 

vysoké úrovni. Jako třeba 

Dareg Bergman, Martin Čer-

ník, Jan Nečas, Roman Dlouhý 

a Petr Horák, kteří jsou jedni 

z nejlepších snowboardistů u 

nás. Měl bych také připome-

nout český snowboardový 

film Snowpornig, který měl 

velký úspěch, a kluci ukázali 

všechno, co v nich je. Sice 

není úroveň snowboardingu u 

nás tak vysoká jako třeba 

v USA, ale máme hodně dob-

rých jezdců, kteří tento sport 

drží velmi vysoko, a doufám, 

že se za pár let posune ještě 

výše. A na to ukazuje Quiksil-

ver Snowjam 2013, který se 

odehrál 11. 17. 3. 2013 ve 

Špindlerově Mlýně. Sice se 

nikdo z Čechů nedostal do 

finále, ale byla tam spousta 

cizích jezdců, třeba Torstein 

Horgmo z Norska, který ten-

to závod vyhrál. A to ukazuje, 

že česká snowboardová scéna 

je vysoko. 

 

Filip Švejda, 8. ročník 

Toto téma jsem si vybral, 

protože mám rád ankety a 

také i lyžařský výcvik, proto 

jsem se zeptal dalších žáků, 

kteří byli na lyžáku, jak se jim 

líbil. Anketa dopadla podle 

mých očekávání. Však se mů-

žete sami přesvědčit. Můžete 

vidět, že jsou naši žáci velice 

spokojení. 

 

Lukáš Dyntar, 8. ročník 

  Iridolog se prostřednictvím makro-digitální fotografie velmi 

detailně podívá na oko a sleduje určité znaky, které říkají o 

oslabení různých orgánů. Může odhalit příčiny zdravotních 

problémů. Je to výborná preventivní metoda, protože může 

odhalit problémy v těle dříve, než nemoc propukne. Téměř 

každá nemoc se dá vyřešit, když víme, co člověku chybí, nebo 

přebývá.          Lucie Mičková, 8. ročník 

Toto téma jsem si vybrala, protože 

se moje mamka zabývá přírodní 

medicínou. Je to velmi zajímavý 

obor, protože se v něm hledá, proč 

jsou lidé nemocní a jak se mohou 

přírodní cestou vyléčit. 

  Iridologie je starobylá lékařská 

diagnostická metoda, která jako 

diagnostický nástroj používá duho-

vku oka, panenku, oční bělmo a 

někdy i kůži kolem očí. Není to 

žádné věštění z oka, je to diagnos-

tická metoda přírodní medicíny, 

neboli naturopatie. Iridologie se 

vyučuje na fakultách naturopatické 

medicíny zejména v USA, Kanadě a 

Austrálii. Je velmi rozšířená a uzná-

vaná v Německu. 

T R I V I U M  R E V U E  

Jan Nečas v závodě 

REVOLTA 



Globální Oteplování 
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Jelikož se člověk k planetě Zemi chová jak se 

chová, nemůžeme se potom divit jakou zodpo-

vědnost za to co děláme, budeme nést. Jak Země 

vypadá teď a jak vypadala před námi, vám asi 

nemusím rozepisovat. 

Teď něco k tomu globálnímu oteplování. Globál-

ní oteplování způsobují dva faktory 

– lidská činnost a přirozený cyklus 

Země. Momentálně se nacházíme 

v tzv. ‚‚době meziledové‘‘ a jelikož 

tato doba trvá teprve cca  10 000 

let, tak se přirozeně otepluje. Vše 

by fungovalo normálně, bohužel 

člověk tento cyklus zrychluje a tím 

pádem dochází k nerovnováze. O 

tom by se dalo psát do nekonečna 

a já si vybral jednu nerovnováhu, 

která se mi zdála zajímavá.  

Určitě všichni znáte Golfský 

proud, ne ? Tak to musíte za učite-

lem zeměpisu. Stručně řečeno 

tento proud otepluje například 

Velkou Británii, pobřeží  

Ameriky nebo na něm 

závisí počasí na celé 

Zemi. Golfský proud je 

závislý na poměru sladké 

a slané vody v oceánu a jelikož se otepluje 

rychleji než by mělo, ledy na obou pólech 

tají rychleji než by to bylo bez lidského 

přičinění. Z toho vyplývá, že jestli ledy bu-

dou tát rychleji a rychleji něco se stane, co ? 

Tak to už pak bude jedno. K tomu se hodí 

jedno přísloví : 

Člověk neví co má, dokud to neztratí. 

Michal Postler, 9. ročník 

311 stran dlouhá pravidla. 

Než však začnete hrát, musíte 

si vytvořit postavu, na výběr 

je 5 základních a 10 pokročilých 

povolání, mezi povolání například 

patří lovec, šaman, kejklíř, čaroděj a 

mnoho dalších. Dalším krokem je 

výběr rasy, jako je například elf, 

trpaslík nebo člověk. Nakonec si 

vyberete jméno a důvod vašeho 

putování. Svět Dračího Doupěte je 

úžasný, a proto vám všem doporu-

čuji si ho pořídit.. 

Matěj Ježek, 7. ročník 

Dračí Doupě je nejznámější a nej-

rozšířenější česká hra na hrdiny. 

Všichni jsme si někdy chtěli zahrát 

na kovboje a indiány nebo na poli-

cajty a zloděje. Dračí Doupě vám 

tohle všechno může nabídnout 

avšak ve fantazii stylu. Tato hra 

vám umožní, prožít příběhy vašich 

vysněných hrdinů v pohodlí domo-

va spolu s vašimi přáteli, to vy 

rozhodujete, co vaše postava  

udělá, kam půjde, vše je pouze o 

vaší fantazii. Počítačové hry vám na 

bídnou pouze to, co autor vytvo-

řil. V  Dračím Doupěti můžete 

cokoli, nic vás neomezuje, pouze 

když z nikoho nemají děcka autoritu. 

Teď chci narazit třeba na to, když děti 

z první a druhé třídy absolutně nerespek-

tují deváťáky a ještě jsou na ně drzé. 

Když já byl v první třídě, tak jsem se bál 

k deváťákům přiblížit. Je mi 14 a ano, 

taky nejsem svatoušek, ale aspoň chovám 

k ostatním nějakou úctu. Ať už ke sta-

rým lidem, či učitelům, nebo prostě jen 

lidem na ulici. Když vidím na ulici bandu 

mladých lidí, jak dělají bordel, pobuřují a 

řvou. Když je to baví tak ať. Ale každý by 

se měl nad sebou zamyslet. Jestli by ne-

bylo lepší se chovat trochu líp. Až bude-

te starší, tak vás bude taky silně štvát, když vám 

budou 15 letí výrostci nadávat a dělat si z vás sran-

du. Je to individuální věc každého. Každý je nějaký. 

Někdo je naprosto v pohodě, s respektem, slušný a 

někdo naopak soběstačné individuum.  

Dominik Poul, 9. ročník 

Prostřednictvím tohoto článku bych 

se chtěl vyjádřit k problému, který se 

naskýtá mezi dnešními mladistvými. 

Když se zpětně ohlédneme do let 

dávno minulých, tak uvidíme znatelný 

rozdíl v chování a všeobecném vycho-

vání mládeže. Dříve byly děti vycho-

vávány většinou tvrdým režimem, kdy 

děti poslouchaly jako korejští vojáčci. 

Dnešní mládež je podle mě skoro 

nevychovávaná…. Děti rostou u počí-

tačů a televizí. Do značné míry to 

vlastně nikoho nezajímá. Mě osobně 

už to pomalu ale jistě začíná štvát, 

Dnešní mládež 

Dračí Doupě II 
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Fotoreportáž z exkurze v Pardubicích 

Exkurze na Univerzitu Pardubice  - Fakultu elektrotechniky a informatiky 

Dnes 25. února jsem dorazila 

do školy po týdenní výluce 

z důvodu nemoci a 

hle, byla jsem velmi 

příjemně překvape-

na, že se dnes neu-

číme a jedeme na 

exkurzi. Vyjeli jsme 

ráno v 8.00 hodin 

dálkovým autobu-

sem a směřovali 

jsme do Pardubic. 

Když jsme dorazili do cíle, tak 

jsme vystoupili a směřovali 

k univerzitě. Nejprve jsme 

navštívili Fakultu elektrotechni-

ky a informatiky, kde nás uvítal 

pan rektor. Vyprávěl nám, jak 

se na jejich univerzitu dostat, 

že musíme nejprve vystudovat 

střední školu s maturitou a 

poté složit přijímací zkoušky. 

No a samozřejmě nás sezná-

mil s podrobnějšími možnost-

mi zdejší výuky. Musím říct, že 

to byla zajímavá exkurze, ale 

tento obor by mě asi nebavil, 

protože je technicky zamě-

řený. Řekla bych, že je tato 

škola spíše pro kluky. Dále 

nás seznámil, že se univerzita 

skládá z více fakult. Jediná, 

která by mě zajímala, by byla 

Fakulta ekonomicko-správní. 

Dnešní exkurze se mi moc 

líbila, dozvěděla jsem se 

spoustu nových informací, 

které mě velice obohatily. 

Doufám, že zase pojedeme na 

další zajímavé exkurze. Je to pří-

jemné zpestření školní výuky.  

Veronika Mazurová, 8. ročník 

Rozhodl jsem se tento článek napsat, abyste viděli, co nám dotuje Evropská unie, taky proto, 

že jsem všechny fotky fotil já. Dne 25.2.2013 naše škola navštívila Pardubickou univerzitu, 

konkrétně Fakultu elektrotechniky a informatiky.  Do Pardubic jsme jeli, když začínalo vyučo-

vání, dojeli jsme kolem 10:30. Než jsme došli k univerzitě, tak jsme se fotili u ČEZ arény.  

T R I V I U M  R E V U E  

Procházeli jsme také kolem po stránce 

architektury zajímavých budov, jako je 

ČSOB spořitelna.  

Když jsme se konečně do té univerzity dostali, 

tak nás přivítal prorektor této fakulty a zavedl 

nás do posluchárny č. 1, kde jsme se usadili a 

naslouchali jsme jeho „přednášce“. 

Když řekl dost informací, prováděl nás s 

kolegy po učebnách.  

Měli jsme možnost vidět interaktivní tabuli, pán 

na fotce nám zevrubně vysvětlil její funkci. 

Ke konci jsme se podívali do části fakul-

ty, která se otvírala den po exkurzi, 26.2. 

A na úplný konec jsme viděli posluchárnu 

č. 2, kde se vejde 2x víc lidí, než do první. 

Štěpán Melichar, 7. ročník 



Kanárské ostrovy – Tenerife 
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Jak jsou  žáci II. Stupně 

spokojení s volbou prezidenta? 

Ve dnech 22. 2. 2013 až 3. 3. 2013 jsem byla na dovolené na ostrově Tenerife. Díky tomu jsem se rozhodla, že vám o něm 

něco napíšu.  Kanárské ostrovy se skládají ze 7 ostrovů El Hirro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Gran Canaria a Furteven-

tura . Kanárské ostrovy se jmenují podle dříve hojných toulavých psů – španělsky canis. Příroda je na ostrovech velmi pes-

trá, nechybí zde sopečná "měsíční" krajina, palmové oázy ani písečné duny. Na plážích bývá kromě klasického světlého 

písku i písek černý. Na Kanárských ostrovech se nachází čtyři ze třinácti španělských národních parků. Nejznámější je 

park Timanfaya na Lanzarote. Park Teide, v němž se nachází i nejvyšší hora Kanárských ostrovů Pico de Teide (přes 4000 m 

n. m.), se rozkládá na Tenerife. Byli jsme na výletech každý den. Byli jsme u vody, na Masce, což je skála v  přírodním par-

ku. Dále pak v Siam Parku, to je obří akvapark, byla jsem i na správném místě ve správnou dobu a kousek ode mě se roz-

tříštila vlna. Moc se mi tam líbilo a jela bych tam klidně znova.              Denisa Machová, 7. ročník 
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Monika Prázová, 8. ročník 



Model letadla 
V novém čísle časopisu jsem se zaměřil na modely. Modelů na výrobu je spousta, ale já si vybral letadlo, které mi 

přišlo nejzajímavější. Vzorem pro stavbu se stal letoun „líná včela“, který se mi poměrem nosné plochy křídla 

k předpokládané hmotnosti zdál ideální. 

Ke stavbě letounu potřebujeme: 

Dřevěné hranaté tyčky o průměru 5 mm (nejlépe balzu), na kormidlo budeme 

potřebovat tyčky kratší než na trup, speciální lepidlo na modely. Podle svého 

uvážení můžeme kostru letadla polepit například papírem, fólií nebo jemnou 

látkou. 

Postup: Základem letadla je trup a hlavní křídlo, od něhož se odvíjí vše ostatní: výškovka, kormidlo a přední kabi-

na. Stavbu začneme trupem letadla. Vezmeme 4 stejně dlouhé tyčky a dále kratší tyčky přibližné délky 5 cm. Po-

stupujeme podle kostry na obrázku. Výškovku vzadu uděláme o délce 15 cm a uvnitř kratší tyčky 3 cm. Hlavní kří-

dlo bude jednodušší udělat na koncích rovné, ale šikovnějším nebráním udělat zaoblené dle obrázku. Rozpětí kří-

del si určete, jak vám bude vyhovovat, ale zdá se mi nejideálnější 60 cm, ale délku si zařiďte podle rozměrů poko-

je. Pokud máte rozměry tyček připravené a ohlazené, můžete se pustit do lepení. Abyste věděli jak lepit, model si 

nejdříve zakreslete a určete si u něj rozměry. Poté ořežte kraje tyček tak, aby kraj byl do pravoúhlého trojúhelníku 

a hladký. 

Závěr: Mým cílem bylo vám ukázat, že existují jiné koníčky, než jen sezení před televizí a počítačem, pokud venku 

prší.  

Jan Novohradský, 7. ročník 

Případný výtěžek z produkce tohoto časopisu je věnován na 

školní aktivity. 

Obsah tohoto časopisu 

je připravován žáky školy a 

neprochází redakční úpravou. 

Názory autorů jednotlivých 

článků nemusí vyjadřovat 

názory školy. 
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