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Letní Akademie 2013
Přípravy akademie probíhaly už od rána, od 10
hodin se zkoušelo v Sokolovně a od 13 hodin
probíhala generálka. Nepřipravovalo se jen
v sokolovně, ale i ve škole, v 6 třídě se mohli
rodiče a žáci podívat na nové
fyzikální pomůcky a shlédli natočené pokusy, které natočili žáci
sedmého a osmého ročníku
v novém předmětu „ Přírodovědné a fyzikální hrátky“. Rodiče,
prarodiče a příbuzní si mohli
vyzkoušet třeba parní stroj a více
věcí. V sedmé třídě se také promítalo. Zde běžel snímek, který
natáčela naše třída „ O naší škole“. Okolo půl čtvrté se už sjížděli
rodiče a příbuzní a šli do sokolovny. V sokolovně si mohli koupit
naše výrobky, které jsme dělali při keramice a
pracovních činnostech. V prodeji byl také školní

Nejdůležitější body:

časopis, který poprvé vydala naše
nová redakce. Na začátku Akademie
nás uvítali Bára Chytrá a Dominik
Poul, dva deváťaci, kteří celou akci

uváděli. Program byl pestrý, diváci
shlédli taneční vystoupení, divadelní

pohádku a vystoupení naších gymnastů.
Během toho vystoupil sbor z prvního a
druhého stupně. Sólově zahrála Kateřina
Jechová na klavír, Dominik Poul na
kytaru a další mladí umělci z naší
školy. Na konec jsme viděli videoklip „ Akademie v labyrintu přírody“, který vytvořili osmáci. Pak
poděkoval pan ředitel Jan Grulich a
všechny pozval k prohlídce naší
školy, která byla spojená s posezení
u kávy a buchty. Všem se to moc
líbilo a všichni pořádně tleskali. I já
jsem byla velice nadšená a už se
těším na další Akademii. Díky
všem, kteří vystupovali za kulturní
zážitek.
Kristýna Hánlová, 7 ročník
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Z hodin Mediální
výchovy

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, UČITELÉ A ČLENOVÉ REDAKCE TRIVIUM
REVUE. JAKO ŠÉFREDAKTOR BYCH VÁM CHTĚL POPŘÁT HEZKÉ
A KLIDNÉ PRÁZDNINY, BEZ ÚRAZU A NEHOD. NAŠÍM KAMARÁ-



Workshop č. 13

DŮM DEVÁŤÁKŮM PŘEJI ŠŤASTNÝ VSTUP DO NOVÉ ŠKOLY A



Školní exkurze



Výroba zmrzliny

NA DALŠÍ SPOLU PRÁCI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.



Trocha angličtiny a
němčiny

PŘÍJEMNÉ POČTENÍ A SKVĚLÉ LÉTO PŘEJE

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V ŽIVOTĚ.

NAKONEC TÍMTO DĚKUJI VŠEM ČLE-

NŮM NAŠÍ REDAKCE ZA PRÁCI, KTEROU ODVEDLI A TĚŠÍM SE

FILIP ŠVEJDA, ŠÉFREDAKTOR
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71 let od vypálení Lidic
Rozhodl jsem se psát o vypálení Lidic, protože 10. června jsem
si v kalendáři všiml poznámky
„Vyhlazení obce Lidice“. To mě
zaujalo, a protože jsem o této události neměl moc informací, zapátral
jsem na internetu a v jedné knize,
co máme doma. 10. Června 2013
je tomu již 71 let, co byla tato
obec vymazána z mapy. Všechno
to začalo 27 května 1942, kdy byl
spáchán smrtelný atentát na Reinharda Heydricha, říšského protektora. Němci si mysleli, že se v obci
skrývají Českoslovenští výsadkáři,
kteří atentát spáchali. Jednotky SS
prohledali obec, když domovní
prohlídky a výslechy neodhalily
nic podezřelého, co by mohlo spojovat Lidice s atentátem na Heydri-

cha, museli si nacisté vytvořit důkaz
sami a v jednom domě schovali vysílačku. To jim stačilo. V noci na 10. června
1942 byla obec obklíčena příslušníky
gestapa a policie. Nikdo nemohl uniknout. Celkem 173 mužů a chlapců starších patnácti let bylo nahnáno do Horákova statku, na jehož zahradě byli zastřeleni. Ženy byly převezeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku.
Děti byly prohlédnuty a několik z nich
bylo vybráno na převýchovu a byly poslány do Polska. Ostatní děti byly zavražděny plynem ve vyhlazovacím táboře Chelmno. Celá vesnice byla zničena, nesměla po ní zůstat jediná památka.
Myslím si, že to byl velmi ohavný
čin, který byl spáchán na nevinných
lidech. Nejvíce je mi líto lidických dětí,
protože to byly děti jako my a určitě

nikomu nic neudělaly.
Z celkového počtu 105 lidických dětí
se jich po válce vrátilo domů jen 17.
Filip Švejda, 8. ročník

Pomník dětských obětí války zhotovený akademickou sochařku prof. Marii Uchytilovou.
Dnes tu stojí 42 dívek a 40 chlapců tak, jak
vypadali v roce 1942.

V pondělí 17. 6. 2013 nás navštívil pan Dvořáček, který nás
seznámil s různými druhy hudby. Představení byla hudební
výchova, zeměpis a dějepis
v jednom. Pan Dvořáček měl
v soupravě: malý buben
(„virbl“), 2 konga, velký buben
(„kopák“). A činely: Ride, HiHat a Crash. Taky používal
smyčkovač, což je elektronická
hračka, díky které může nahrávat zvuky, pouštět je ve smyčce
a přidávat další až vznikne

opakující se hudba. Představení
nás poučilo, pobavilo a myslím
si, že byli všichni spokojeni. Každopádně si pan Dvořáček zaslouží
velký obdiv, nejen za to jak hraje,
ale i za to jak při tom pobaví a
poučí od nejmladších až po ty
nejstarší posluchače.
Milan Vencl, 7. ročník

Letní osvěžení - čokoládová zmrzlina s borůvkami
Potřebujeme:
50g nerafinovaného cukru, 150ml smetany na šlehání, 100g čokolády na vaření, 100g mléčné čokolády, 285ml plnotučného mléka a 100g borůvek.
Postup:
1) mléko a cukr přivedeme k varu a přimícháme kousky čokolády. Sundáme z plotny a mícháme dokud se kousky čokolády nerozpustí. Poté necháme vychladnout.
2) Mezitím si našleháme smetanu. Smícháme ji s již vychladlým čokoládovým krémem a přidáme
borůvky. Poté vše vylijeme do nádob a necháme zmrazit.
3) Během mrznutí je dobré jít párkrát zamíchat jednotlivé nádoby aby se všechny borůvky neusadily
na dně… Asi po pěti hodinách můžete servírovat.
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Přeji dobrou chuť!

Kateřina Jechová, 7. ročník

Časopis vydávaný žáky ZŠ Trivium Plus Dobřany

Stopy lesních zvířat
Když jdeš tak i ty zanecháváš na povrchu země stopy, ale zvířata je mají většinou odlišné. Nejlépe jsou stopy a jejich tvar vidět ve sněhu. Já
vám teď ukážu stopy některých lesních zvířat.
Samuel Kiszka, 5. ročník
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Tajenka: Se začátkem prázdnin končí ____________.

1.
Napište si trojciferné číslo. Jedinou podmínkou je, že mezi prvním a třetím číslem musí být
rozdíl minimálně o dvě.
2. Obraťte pořadí čísel. Nyní máte dvě čísla.
3. Odečtěte od sebe.
4. S výsledkem postupujte stejně jako u postupu 2.
5. Sečtěte
6. Zkuste použít jiná čísla.
Čeho jste si všimli?
Jonáš Gazdík, 5. ročník
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Je 18. června, dnes žáci šestého, sedmého a osmého ročníku a pár „vyvolených“ deváťáků vyráží na výlet a exkurzi do elektrárny Dlouhé Stráně a papírny Velké Losiny. A s nimi také vyráží pět statečných: páni učitelé Švejda s Kubáčkem a dámy učitelky
Vacková, Henclová a Málková.

Den 1., 18. června 2013
Ráno v 8:00 se od školy vyráží směr Jeseníky, cesta byla dlouhá a
trvala přibližně 2,5 hodiny. V autobuse panuje dobrá nálada. První
zastávka byla v Koutech nad Desnou, kde jsme přestoupili na autobus mířící do elektrárny Dlouhé Stráně, zde nás prováděl odborný
průvodce. Nejprve jsme si prohlédli informační panely v zasedací
místnosti elektrárny, a potom zhlédli zhruba 20 minutový film. Poté
následovala prohlídka vnitřního tunelu, dolní a horní nádrže. Cesta
byla klikatá, ale ta panoramata stála za to. Nakonec jsme se rozloučili
s panem průvodcem a v Koutech jsme si ještě dali oběd. Svíčková
byla výborná. V přilehlém lese jsme si také prohlédli vyřezávané
postavy a domečky. Pak jsme vyrazili směr na Petříkov, kde se nachází bobová dráha. Adrenalinová zábava bylo přesně to, co většina
z nás uvítala. A po pár jízdách jsme konečně jeli do penzionu, na
který se všichni těšili. Hlavně na studenou sprchu a večeři. Po večeři
vzal Dominik Poul kytaru a zahrál pár písní od Kluse.

Stránka 5

Název bulletinu

Den 2., 19. června 2013
O půl deváté jsme po luxusní snídani vyjeli. Po východu
z autobusu bylo všem jasné, kam se jde, vzhůru na Praděd. Na Pradědu byla krátká pauza a poté jsme šli na
Barborku, odtud jsme se vydali náročnou trasou podél
Bílé Opavy až do Karlovy Studánky. Po krátké návštěvě
jsme se všichni těšili do bazénu, ale místo toho jsme jeli
do termálního bazénu ve Velkých Losinách. Voda měla
krásných 32°C a po namáhavé túře to byla ta pravá lázeň na naše zničená těla. Na hotelu na nás čekala večeře
a po večeři jsme šli opékat špekáčky. Co se dělo pak?
Pak byla strašidelná stezka odvahy a v závěru někteří
z nás zabékali u kytary s Vojtou Palenčárem a paní
učitelkou Henclovou.

Den 3., 20. června 2013
Třetí den jsme si bohužel museli zabalit, rozloučit se a poděkovat. Nečekalo nás nic jiného než cesta k domovu, ale ještě před tím nás čekala druhá exkurze, do ruční papírny ve Velkých Losinách, která je jediná u nás.
Všem se prohlídka líbila. Po prohlídce jsme měli oběd a pak už jsme zase
pokračovali cestou domů. Tímto bych chtěl říci za všechny žáky naší školy, že jsme si to užili a že děkujeme panu řediteli, všem učitelům a panu
řidiči za skvělé zakončení školního roku.
Filip Švejda , šéfredaktor
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Svazek 1, Vydání 1

Rodina Asiových jede na letní prázdniny na chatu.
Mají tři děti, nejmladší Emilii, které všichni říkají Em,
Anaid, které je 8 let a sebou na prázdniny si vzala svojí
nej kamarádku Kim a nejstarší Rob, kterému je 15 let a
vůbec se mu nechce. Posledním pasažérem je štěně
Palačinka. Po příjezdu na chatu si děti postavily stan.
Děvčata si hrají ve stanu, ale Rob se nudí. Jde tedy na
procházku s Palačinkou k lesu a najednou uvidí v dálce
světýlko. Jde stále za světlem a zahlédne tajemný
dům. Rob otvírá dveře a neví, co ho za nimi čeká……
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!
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Monika Prázová a Diana Hockicková, 8. ročník
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Z hodin mediální výchovy
V posledních hodinách mediální výchovy dostali žáci šestého a sedmého ročníku každý po jednom výtisku časopisu
100+1. Samostatně si měli časopis pročíst a vybrat jeden článek, který jim připadal zajímavý. K tomuto tématu dále vyhledali
dva nezávislé internetové zdroje, z nichž načerpali další informace. Když získali dostatek informací, napsali o tématu vlastní
článek, pro který vymysleli originální název. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami. Zde jsou některé z nich.

Prána
Co to je prána?
Prána je z hinduistického slova
„dech“ a znamená to životní energie. Prána proudí všude kolem nás
a dokonce i v nás. Proudí našim
tělem skrz na skrz a dává našemu
tělu život. S pránou se však můžeme setkat i v jiných kulturách
například v čínské kultuře, kde
pro to mají název Čchi.

Kdo je pránista?
Pránista je osoba vyznávající umění
prány. Díky práně dostávají mimořádné schopnosti, mezi které patří
dlouhý věk, zdraví, regenerace a
vytrvalost. U jednoho případu muž
vyznávající pránu vydržel pod vodu
1 hodinu.
Jak se stát pránistou?
Tomuto cyklu se mezi vědci říká
programování buněk. Nejdřív si
musíte uvědomit, že prána neznamená hladovění, ale naopak neustálé

„Počítač vám ušetří
spoustu práce,
kterou byste bez něj
vůbec neměli. „

přijímání energie a živin. Prvním
krokem je vzdát se jídla a vody,
prvních 5 dní vás bude intensivně
bolet žaludek a hlava. Během 6 dne
by to mělo buňkám docvaknout, a
buďto se začnou přetvářet a vy se
oficiálně stanete pránistou nebo začnete hubnout a zemřete na nedostatek tekutin.
Stojí to zato riziko?
Podle mě to zato riziko nestojí, stačí
zdravě jíst a pít cvičit a dbát o svoji
hygienu a výsledek je stejný, dlouhý
věk.
Matěj Ježek, 7.ročník

Jak vznikla první počítačová hra
První počítačovou hru vymysleli Thomas Goldsmith a Estlem Mann. Ta
jim byla patentována v roce 1948, rok poté, co jí vymysleli. Osm katodových trubic se použilo, aby mohla simulovat raketovou střelu
v podobě drobného světelného bodu, který se zobrazoval na malé kulovité obrazovce, která připomínala radarovou obrazovku z druhé světové
války, již byli vynálezci inspirováni. Hra spočívala v navádění světelného bodu (rakety) na cíl, možná za účelem cvičení vojáků. Tak pravděpodobně vznikla první počítačová hra, takhle vypadalo ovládání...
Štěpán Melichar, 7. ročník

Burj Al Arab

Ekologické plasty z bananů
Zní to divně, ale jde to. Vymysleli to
vědci z Kanárských ostrovů a k jejich
výrobě potřebují jen odpadových materiálů z banánových plantáží. Je to velmi
dobré řešení pro životní prostředí, protože
se velmi dobře rozkládají, jsou lehké a
díky jejich vláknům jsou i pevnější než
běžné plasty z ropy. Začínají se používat
hlavně k výrobě aut. Plasty se začínají
vyrábět i z jiných materiálů, jako třeba
kukuřice nebo konopí apod.
Vojta Palenčár, 7. ročník
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Burj Al Arab (Burdž al Arab) je
sedmihvězdičkový hotel v Dubaji –
pouštním městě ve Spojených
Arabských Emirátech. Otevřen
veřejnosti byl v roce 1999. Má 202
pokojů, největší pokoj má pak 780
m2. Je v něm 8 restaurací a průměrný oběd si dáte asi za 500$. Na
výzdobu interiéru bylo použito přibližně 10 000 m2 plátkového zlata.
Obyčejný pokoj zde stojí 1 000$ na
noc, za střední pokoj zaplatíte 15
000$ za noc a za prezidentské
apartmá 50 000$.
Milan Vencl, 7. ročník

Časopis vydávaný žáky ZŠ Trivium Plus Dobřany

Hyeny se umí smát???
Tohle téma jsem si vybrala,
protože hyena je sama o
sobě zajímavé zvíře. Hyena
žije v savanách, nejčastěji
ve smečkách. Každá hyena
se směje jinak, takže je
můžeme rozeznat. Hyení
smích se podobá člověku,

někdo si to dokonce plete.
Hyena používá svůj smích
na zahnání jiných predátorů,
kteří by ji mohli ohrozit.
Každá hyena má i postavení
ve smečce, a když se nějaká
hyena dozví, že jiná hyena
chce její postavení, tak jí

tímto smíchem vyzve na
souboj na život a na smrt.
Hyena se nesměje jako mi,
ale spíše štěká, je to něco
mezi smíchem a štěkotem.
Myslím si, že jsou na tomto
smíchu hyeny dost závislé.
Martina Dyntarová, 6. ročník

Závisí život kosatek na babičkách?
Toto téma jsem si vybrala, protože mě kosatky fascinují. Jsou to
krásná zvířata a já mám ráda
zvířata v moři. Byla to tedy pro
mě příležitost dozvědět se o nich
něco víc.
U kosatek začíná menopauza asi
ve třiceti pěti letech, dožívají se
ale až devadesáti let. Mají tedy,
kromě člověka, nejdelší menopauzu ze všech. Vědcům se dlouho nedařilo zjistit proč. Nedávno
ale vědci z Ameriky přišli
s uspokojivým vysvětlením.

Po smrti matky se do jednoho roku
14x zvyšuje možnost smrti syna
staršího 30 let. U dcer jen 3x. Samci
i samice stráví celý život u matky.
Babičky tedy nejlépe zařídí předávání svých genů, staráním se o své
děti a jejich rozmnožování.
Podle mého názoru je jasné, že samci všech živočišných druhů tak trochu závisí na samicích. U Kosatek
se to jen projevuje trochu více.
Šárka Šimůnková, 7.ročník

Nártoun
filipínský

O nártounu jsem se rozhodla
psát, protože mi připadá zajímavý, i když je tak malý. Nártoun je nejmenším primátem na
světě. Jméno dostal podle dlouhému nártu a místa, kde žije.
Nártouni jsou aktivní od soumraku do svítání. Spí schovaní
v porostu 1 -2 metry nad zemí.
Přes den nártoun má doskok až
5 metru. Váží kolem 120 gramu
a měří kolem 15 cm. Nártouni
Stránka 9

máji oborskou pohyblivost krčí páteře a
díky ní můžou otočit hlavu
až 180° na obě strany.
Každé z ohromných očí
nártouna váží víc než jeho
mozek. Jeho obrovské oči
se vyvinuli proto, aby
mohl lovit i za velmi tmavých nocí. Není možno je
chovat v zajetí. Mě se nártoun líbí.

Skoky tučňáků
Skoky tučňáků sem si vybral proto, že když sem ten článek četl,
tak mě zaujal. Přestože tučňáci neumějí létat, tak je velkou zajímavostí, jak se pohybují vzduchem, a tento pohyb připomíná
let. Svými odvážnými dlouhými skoky, kterým se dostávají z
ledových ploten do vody a dokážou i vyskakovat z vody ven na
dost vysoké ledové plotny. Skok vyžaduje velké odhodlání. Při
skoku ven se mohou dost často poranit o ledové plošiny, ale i o
druhého tučňáka. Skok do vody je nebezpečný, protože se pod
břehem ploten skrývá
nepřítel, tuleň leopardí a
tím pádem může být skok
do
vody
posledním
„letem“ tučňáků.

Kristýna Hánlová, 7. roč

Matěj Grulich, 6. ročník
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Trocha německého jazyka
Rätsel – Hádanka
Dieses Tier hat einen kleinen Kopf, einen langen Schwanz, kurze Vorderbeine und lange kräftige Hinterbeine. Es wohnt in Australien. (s Känguru)

In dem Name hat die Farbe blau, aber es ist
grau. In dem Name wohnt in Britannien, aber
es wohnt in Sedloňov. Es jagt andere Tiere –
die auch gleiche Farbe haben. Es ist ein grosser
Jäger aber gelichzeitig ein wunderschöner Liebling.

Ve jméně má modrou barvu, ale je šedý. Ve jméně bydlí v Británii, ale bydlí v Sedloňově. Loví zvířata, která mají stejnou barvu. Je to velký lovec ale zároveň miláček.
Toto zvíře má malou hlavu, dlouhý ocas, krátké přední nohy a silné zadní nohy. Bydlí v Austrálii. (klokan)

Matěj Grulich, 6. ročník

Anglický hádanka

It´s small soft toy. It is brown and its eyes are two white buttons. It
is often in television, in comedy. It´s the best friend of a man.
Man´s name is Mr. Bean. Do you know? No? The toy looks like a
bear.
Štěpán Melichar, 7. ročník

Tyto květiny patří mezi nejmenší na světě, vytvořili je harvardští chemici ve svých laboratořích. V přírodě je asi nenajdete,
protože jsou jenom 50 mikrometrů velké, to je 0,005 centimetru, a vznikaly uměle pomocí mnoha chemických reakcí a vznikaly při tom složité nanostruktury, dále už „jenom“ dodali těmto rostlinkám barvy a podívejte se na tento krásný výsledek.
Miloš Zahradník, 8. ročník
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Zaměstnavatel

PŘESPOLNÍ BĚH AREÁLEM ZDRAVÍ V CHÁBORECH
V neděli 9. června se konal třicátý
druhý ročník přespolního běhu areálem zdraví v Cháborech. Tento rok tu
bylo 95 závodníků, 95 doběhlo do
cíle. Byly dvě různé trasy: 10 000
metrů a 3 330 metrů. Kdo se umístil
na stupeň vítězů, ten si mohl vybrat
jakoukoliv cenu z výběru. Na tento

běh jsme jeli už po třetí. Vždy závodíme táta a já. Kromě toho jel na běh i
Sam Kiszka. Sam skončil na třetím
místě z kategorie a celkově na dvacátém prvním místě, Frank skončil na
čtvrtém místě z kategorie a celkově
na dvacátém sedmém místě, táta
skončil na desátém místě z kategorie

TRIVIUM REVUE REVUE
Obsah tohoto časopisu
je připravován žáky školy a
neprochází redakční úpravou.
Názory autorů jednotlivých článků
nemusí vyjadřovat názory školy.

a já jsem skončil na pátém místě
z kategorie a celkově na třicátém
místě. ZA ROK SE TAKÉ BUDE
KONAT BĚH V CHÁBORECH.
USKUTEČNÍ SE V NEDĚLI DNE 8.
ČERVNA 2014.
Jonáš Gazdík, 5. ročník

Případný výtěžek z produkce tohoto
časopisu je věnován na školní
aktivity.

