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Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p.

Editoriál šéfredaktora
Milý čtenáři,
jsou tu opět Vánoce a právě na ně je nové číslo našeho školního časopisu zaměřeno.
Pochopitelně, nepsali jsme pouze o Vánocích a proč taky jen o nich, když toho máme tolik, na co můžeme být pyšní a čím se můžeme chlubit.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TRIVIUM PLUS
O.P.S.
DOBŘANY 2

www.trivium.cz

Například, jeden z našich žáků překonal všech svých 13347 protivníků a zvítězil.
V jaké soutěži? To zjistíte, když budete číst dál. I v tomto čísle se dozvíte, že naše
škola měla mnoho sportovních úspěchů, o kterých je radost psát. Jak se naše krásné „ladies“ a stateční „boys“ umístili ve florbalu?
Do tohoto vydání našeho časopisu se nevešel chlapecký úspěch ve futsalu, ze kterého starší žáci přivezli pohár za 3. místo. V tomto čísle se Vám také představí naše
nová redakce.
Co říci závěrem? Borec nakonec? Nebo spíš borci nakonec? Nakonec bych asi upozornil na největší bombu tohoto čísla. Dostali už konečně náš pan ředitel a pan učitel Killar rozum a přestoupili na pardubickou víru? Matěj Grulich, šéfredaktor

Náš časopis v celostátní soutěži „Školní časopis 2015“
Co v tomto čísle
najdete:
 Představení redakce
 Akce ve škole
 Sport
 Vánoční tématika
 Mikulášská besídka
 Vtípky
 Jak upéct něco sladkého
 Nápady
 A další

Dne 1. prosince se v Brně konalo celostátní finále soutěže „Školní časopis
2015“, do kterého se za Královehradecký kraj z druhé pozice probojoval i náš
časopis Trivium revue. Celkově se soutěže zúčastnilo 209 časopisů v různých
kategoriích. Náš časopis se umístil na 6. místě v kategorii časopisů II. stupeň
ZŠ a stření školy. I když to nebylo umístění medailové, jsme na náš časopis
velmi pyšní a já bych tímto velice rád ještě jednou poděkoval loňské redakci za
jejich práci a té letošní za nasazení a čas, který časopisu v novém školním roce
věnují.
Mgr. Jiří Švejda

„ Školáci z Dobřan úspěšní v silné konkurenci“ napsali
o nás v Rychnovském deníku
Žák šestého ročníku Benedikt Bareš zvítězil v konkurenci 13347 dětí v soutěži Bobřík
informatiky. Bareš kraloval žákům 6. a 7. tříd v kategorii benjamín.
Logicko - informační soutěž testuje počítačové znalosti žáků základních a středních
škol. Prověřuje, jak jsou připraveni na řešení otázek v oblasti algoritmizace, problémů digitální gramotnosti a porozumění informacím. Letos se uskutečnil už osmý ročník.
Bobřík informatiky je rozdělen do pěti věkových kategorií od čtvrťáků základních
škol až po maturitní ročníky středních škol a probíhá formou on-line testu.
Zdroj: http://rychnovsky.denik.cz/
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Jmenuji se Matěj Grulich a
jsem žákem 9. třídy. Mezi mé
koníčky patří florbal, focení a
jakýkoliv sport. V redakci zastávám funkci šéfredaktora. Podle
názvu mé funkce vám nejspíše
dojde, že mám (spolu s panem
učitelem Švejdou) na starosti
celou organizaci redakce. Starám se o to, aby bylo všechno
včas hotové. V případě nouze
vymýšlím témata a shromažďuju
články od všech členů redakce.
Mým úkolem je také psát úvodníky (editoriály), ve kterých se
vždy dozvíte, co najdete v daném
čísle.

Ahoj jmenuji se Natálie Švorcová a jsem z 9. třídy.
V předminulém roce jsem se přihlásila ve škole do školního časopisu, kde mě přiřadili práci grafického editora.
Grafický editor je zodpovědný za grafickou stránku školního časopisu, podílí se na vhodném výběru grafického materiálu, samostatně navrhuje a vytváří některé grafické
části časopisu. Pro tento rok jsem byla zvolena editorkou.
Editorka se podílí na vzniku časopisu a píše články.

Ahoj! Jmenuji se Nikola Moravcová a jsem novou
členkou redakce, kde zastávám roli textového korektora, tedy textové korektorky. Textový korektor kontroluje texty, které redaktoři napsali, aby tam nebyly
žádné pravopisné chyby. Aby věty dávaly smysl. Ráda plavu, čtu a tancuji (moderní tance). Mám ráda
zvířata, hlavně tedy kočky.

Ahoj, jmenuji se Eliška Ptáčková a je mi 14 let. V redakci jsem
poprvé a dostala jsem místo grafického editora. Budu dohlížet
na grafickou stránku školního časopisu. Dále se budu podílet
na výběru grafického materiálu, sama navrhovat nebo vytvářet některé grafické části časopisu, psát vlastní články, komiksy a zodpovídat za vzhledovou stránku časopisu.

Ahoj, jmenuji se Bára Hockicková a chodím do deváté třídy. Ve školní redakci
zastávám roli editora. Tato funkce obnáší
to, že zastupuji šéfredaktora v době jeho
nepřítomnosti a píšu vlastní články.

Ahoj, jmenuju se Karolína Marešová. Je mi 13 let a chodím do 8. třídy. Do redakce jsem se přihlásila
kvůli tomu, abych si zkusila něco
nového. Jsem grafickou korektorkou a mojí prací je psát vlastní
články a upravovat je.
Práce
v redakci mě baví. Snažím se redakci nabídnout co nejvíce nápadů a
článků. Doufám, že se i něco nového
naučím.

Stránka 3

Já jsem Samuel Kiszka. Do redakce
jsem přišel na konci 5. třídy. Jak na
to vzpomínám tak asi hlavně proto,
že mě to zajímalo. První dva roky
v redakci jsem měl funkci třídního
redaktora. Tento rok jsem v 8. třídě
a dostal jsem funkci fotografa. Co
tato funkce obnáší? Hlavně pořizování fotografického materiálu pro
časopis, dále mám na starost školní
fotoaparát. Ale pouze na nějakých
školních akcích nebo výletech (třeba
když jsme byli ve Skotsku). Jako
všichni ostatní píši vlastní články a
také samozřejmě musím vhodně
reprezentovat časopis.

Dobrý den, jmenuji se Tereza Grulichová
a chodím do sedmé třídy. V redakci mám
funkci jako třídní redaktor. Mým úkolem
je psát články, vymýšlet soutěže nebo dávat do časopisu návody na vyrábění. Nejvíc mě asi baví psát články o zajímavých
místech, na kterých jsem byla, nebo na
které bych se chtěla podívat. Chtěla bych
třeba ještě zkusit vymyslet nějakou soutěž
nebo přidat zajímavý recept. Práce
v redakci mne baví, myslím, že mi to přináší docela dost zkušeností.

Ahoj, já jsem Šimon Švejda a je mi 12 let. Chodím do 6.třidy. Bydlím v Deštném v Orlických
horách. V redakci školního časopisu pracuju
jako třídní redaktor. Zatím tam jsem se Sárou
nejmladší a tak se učíme, jak se co dělá. Mě
baví grafika, protože rád maluju. Psaní článků
je zatím docela těžké.
Jednou bych rád
v redakci dělal fotografa.

Ahoj, jmenuji se Eliška Rufferová a je mi
třináct let. Do redakce jsme se přihlásila,
protože jsem si chtěla zkusit jaké to je být
redaktorka. Na naší redakci se mi líbí, že
se do časopisu dávají i příspěvky žáků ze
školy a ne jenom redaktorů. Taky se mi
líbí, že si můžeme vybrat téma, jaké chceme. Jediné co bych změnila, je vzhled časopisu, aby byl originální.

Já jsem Adéla Lörinczová je mi 13 let.
Chodím do 8. ročníku a jsem třídní redaktorkou. Prací redaktorky je psaní vlastních článků do časopisu a podílení se na
jeho celku. Do redakce jsem se přihlásila
kvůli tomu, že mi to pomůže do budoucna
- moc ráda bych chtěla jít na střední grafickou školu. Práce redaktorky mě moc
baví a jsem s redakcí časopisu moc spokojená.

Ahoj, jmenuju se Kateřina Krivčíková. Chodím do 7. třídy a je mi 12 let. Moje funkce ve
školním časopise je třídní redaktor. Už čtvrtým rokem hraju na piano a pátým rokem
hraju fotbal. Třídní redaktor v časopisu TRIVIUM REVUE jsem druhým rokem.

Jmenuju se Sára Jechová a je mi 12
let. Ráda maluju a sportuju. Do redakce jsem se přihlásila proto, že si
myslím, že by to mohlo rozvíjet moji
budoucnost, jsem třídní redaktorka.
Když mi někdo řekne, abych něco
udělala, tak to udělám většinou co
nejdřív. Baví mě to.
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Dne 5.11. 2015 jsme se zúčastnili
soutěže PIŠQWORKY, která se konala na gymnáziu v Rychnově nad
Kněžnou.
Ale jak se ta hra vlastně hraje?
Myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že jeden hráč má křížky a druhý
kolečka a že nikdy nesmí být tři stejné symboly neubráněné… To asi
všichni víte, ale my jsme tam začínali trochu jinak. Říká se tomu SWAP
1, kdy jeden hráč udělá dva křížky a
jedno kolečko (nebo opačně) a druhý
hráč si vybere jeden ze symbolů a

můžou hrát. Když si druhý hráč vybere symbol, kterého je v poli víc,
začíná první hráč, ale pokud si vybere ten symbol, kterého je v poli méně, začíná on.
Pokud se o tom chcete dozvědět víc
(protože je i SWAP 2), můžete se podívat na youtube a nebo na jejich
stránku.
Když jsme přijeli do Rychnovského
gymnázia, měli jsme asi ještě hodinu
času, a tak jsme se trénovali
v piškvorkách. Když už se konečně
začalo, sedlo si jedno družstvo po

jedné řadě židlí a naproti si sedlo
družstvo protihráčů. Hrálo se ve
čtyřech skupinách (A, B, C, D).
Celkem od nás byly čtyři družstva
(dvě z osmé třídy a dvě z deváté).
Jen jedna škola z naší skupiny byla základní, takže jsme moc velkou
šanci neměli. Hrály se dvě hry a na
obě hry bylo dvacet minut. Já jsem
vždycky jednu hru prohrála a jednu vyhrála. Ostatní si vedli také
dobře, ale stejně jsme skončili na
posledním místě. Ale to nevadí,
byla to naše první soutěž
v piškvorkách a příští rok už se
snad umístíme na lepším místě.
Nikola Moravcová, 8. ročník

Dívčí florbalový turnaj v Rokytnici v Orlických horách
Jako každý rok, tak i tento, jsme se rozhodly, že
se předem nevzdáme. S naším tělocvikářem jsme
jeli bojovat do okresního kola ve florbalu. Dne
20. 11. se konal turnaj dívek kategorie 8. a 9.
třída. Okolo půl osmé ráno jsme všichni vyrazili
z Dobřan. Pan učitel Killar a pan školník museli
trochu šlápnout na plyn, protože jsme hrály jako
první.
Naším úvodním soupeřem byla Rokytnice. Přesto, že se tento tým od loňska zlepšil, vyhrály
jsme 1:0. Poté nás čekalo družstvo ZŠ Javornická
Rychnov nad Kněžnou. Tohoto lehkého soupeře
jsme rozdrtily 3:0. Velice napínavý zápas jsme
sehrály s děvčaty z Deštného v Orlických horách.
Po náročném boji jsme je porazily 3:0. Jako poslední překážka k úplnému vítězství byl tým ze
Skuhrova nad Bělou. Tento vcelku dobrý soupeř
nám odolával, nechtěl nám dát vítězství
zadarmo, ale my jsme ho i tak dokázaly porazit
1:0. Tento poslední zápas potvrdil naše jednoznačné vítězství v okresním kole a následný postup do krajského kola.
Touto cestou děkuji za celé družstvo panu učiteli
Jiřímu Killarovi, který nás perfektně připravil a
trénoval. Moc jsem si tento den užila.
Prosím všechny naše příznivce, držte nám palce
v krajském kole v Jičíně.

Sestava: Adéla Lörinczová, Natálie Švorcová, Kateřina Krivčíková, Petra Hejzlarová, Anežka Dvořáková, Eliška Rufferová,
Jasmína Kozánková, Anežka Jiříčková, Karolína Marešová,
Elis Ptáčková, Natálie Balková, Nicole Netíková, Nikola Moravcová, Markéta Sovinová.
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ÚSPĚCHY NAŠICH FLORBALISTŮ
Jako každý rok jsme se i
letos zúčastnili florbalového okrskového kola
v Dobrušce. Na okrskové
kolo jsme přijeli s tím, že
chceme postoupit do
okresního kola. Věděli
jsme, že to nebude jednoduchá cesta, ale motivace je motivace. První
zápas vypadal slibně nad Českým Meziříčím
jsme hned zezačátku
vedli 2:0, ale potom přišli tři chyby a nakonec
jsme prohráli 3:2. Jediné
pozitivní na tomto zápase bylo to, že nás to vůbec nerozhodilo a těšili
jsme se na další zápasy.
Další soupeř, na kterého
jsme narazili, byla ZŠ
Skuhrov. Jak bylo na Sestava: Kevin Sivák, Matyáš chytrý, Matěj Grulich, Ondřej Marek, Pavel Zahradtomto turnaji naším ník, Michal Netík, Filip Antal, Daniel Krivčík, Samuel Kizska, Filip Práza, Onzvykem, gól jsme dostali dřej Musil, Matěj Syrovátko, Vojta Hejzlar
hned po úvodním vhazování. Tento zápas jsme
ale otočili a zvítězili 3:1. Následující
soupeř byla ZŠ Opočno, ze začátku
jsme nevěděli, jak bude Opočno hrát, Deštným a Dobřany. Začátek nám soupeři, který šel sám na bránu a
ale okamžitě jsme poznali, že to jsou příliš nevyšel, a tak jsme na začátku tak třicet sekund před koncem dal
hokejisti. Sice hráli tvrdě, ale druhého poločasu prohrávali 2:0, ale gól na 2:1. Tímto výsledkem taky
s florbalkou toho příliš nedovedli a bylo vidět, že náš tým se jen tak ne- zápas skončil a zmařil naše šance na
tak jsme zvítězili 4:1. Poslední sou- vzdává. Nakonec jsme zápas postup do kraje. V zápase o třetí míspeř v okrskovém kole bylo dobrušské s Deštnou dovedli alespoň na remízu. to jsme narazili na Solnici. Byl to
gymnázium. Já osobně jsem se toho- Jako druhého soupeře ve skupině opět velmi vyrovnaný zápas. Ještě 25
to týmu obával nejvíce, jelikož za jsme měli ZŠ Javornickou Rychnov. sekund před koncem byl stav stále
g y m pl hr a jí mo j i k a m a r á di Tuto školu, která později vyhrála 1:1, ale najednou - 22 sekund do
z florbalového týmu. Začátek nám celé okresní kolo a postoupila do kra- konce základní hrací doby - a Solnipříliš nevyšel, a proto jsme znovu je, jsme porazili 4:1. Posledním sou- ce skóruje. No upřímně mi řekněte,
dostali gól hned po vhazování. Věděli peřem ve skupině byli žáci koho by to neposlalo do kolen. No
jsme, že když prohrajeme, jsou naše z Voděrad. Tento tým byl největší přece Dobřany! A tak jsme deset
naděje na postup mizivé, a tak jsme outsider v okresním kole, ale nás sekund před koncem zápasu skóromakali, seč nám síly stačily. Gympl docela slušně zaskočil, a tak jsme vali a zápas dovedli až do samostatnakonec podlehnul našemu skvělé- dlouho prohrávali 1:0. Pak se podaři- ných nájezdů, při kterých jsme zvítěmu týmu 5:2. Do okresního kola jsme lo střelit vyrovnávací gól a asi třicet zili!!! A tak jsme se nakonec radovali
postoupili z 1. místa. Okresní kolo, sekund před koncem zápasu padl do - krásné třetí místo! Hoši, díky!!
které se konalo 18. 11. 2015 soupeřovy branky gól na 2:1. Díky
Matěj Grulich, 9 ročník
v Rokytnici, bylo velkou výzvou. Vě- tomu jsme vyhráli celou skupinu.
děli jsme, že máme dobrý tým, ale V semifinále jsme narazili na Slazáleželo taky na tom, jaký budeme tiňany. S nimi jsme hráli velice vymít den. Když jsme přijeli do Rokyt- rovnaný zápas. Šance na postup nám
nice, tak jsme zjistili, že hned první zkazila až naše zpackaná standardzápas se uskuteční malé derby mezi ka, při které jsme omylem nahráli
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Během podzimních prázdnin jsem se
zúčastnil čtyřdenní akce, kterou pořádal Odbor mládeže Církve bratrské. BrodFest je celostátní sjezd mladých křesťanů, který se pořádá v
Havlíčkově Brodě. V Havlíčkově Brodě jsme byli ubytovaní ve školách.
Letos se této akce zúčastnilo kolem
800 lidí. První večer jsme měli koncert chorvatské kapely October light.
Tato skupina se skládá převážně z
bratrů jedné rodiny. Druhý den byly
na programu semináře a workshopy
např. Fotografický workshop,
workshop s Youtuberkou a další. Ze
seminářů, kde se hodně diskutovalo

k aktuálním tématům, např. Facebook. Večer jsme si mohli vybrat
z několika zajímavých možností –
buď jsme mohli navštívit jeden ze tří
koncertů (Rest day, Rock solid band
a Timotej). Dál jsme si mohli zajít
třeba na divadlo Víti Marčíka, které
jsme společně se školou minulý rok
navštívili. Následující den byl sportovní. Mohli jsme si utvořit týmy a
zahrát si některý z těchto sportů:
fotbal, frisbee, florbal, lezení na stěně, stolní tenis, street basketbal,
volejbal a štafeta. Naše parta kluků
ze sboru z Bystrého se s ostatními
týmy utkala ve fotbale. Vcelku se

Albinismus

drápy - tedy všechny části těla, která jsou u albínů růžová nebo načervenalá.

Co znamená výraz albíni? Jedná se o
lidi, ale i zvířata bez pigmentu. Znaky albínů jsou velmi světlé- vlasy a
ochlupení a také nebarevnost duhovky, duhovka se tak může zdát narůžovělá. Mezi další znaky také patří
velmi světlá a tenká kůže. Albinismus je velmi vzácný, může se projevit u kteréhokoliv živočišného druhu.
Zvíře bez pigmentu je většinou velmi
slabé a u několika případů se ani
nedožije dospělosti. Větší šanci na
přežití má zvíře narozené v zajetí. U
některých zvířat bílá barva slouží
jako krytí před nebezpečím (např.
lední medvěd, polární liška) a taková
zvířata nelze určit za albíny. Tmavý
pigment jim nechybí, pouze se neprojevuje v srsti. Např. mají tmavé oči,
tmavý čenich a normálně zbarvené

nám dařilo, ale samozřejmě to
mohlo být lepší. Během večera měl
slovo jeden z řečníků na téma
"neuhasitelná žízeň po životě". V
neděli ráno jsme se sbalili a šli na
poslední společný program. Já
osobně jsem se této akce účastnil
poprvé a moc se mi tam líbilo.
Matěj Grulich, 9. třída

Melanismus
Neboli opak albinismu. Jedná se o
velmi silný černý pigment. Na
rozdíl od albínů jsou lépe přijímaní jedinci svého druhu. Také mají
početně větší šanci k přežití, protože černá srst je lépe kamufluje v
noci. Jsou odolnější vůči slunečnímu záření. Někteří jedinci mají
jen částečný melanismus a tak je
dobře vidět jak tmavá srst, tak
kresba a barva obvyklá.
Adéla Lörinczová, 8. ročník
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Klání žáků deváťáků

Klání žáků deváťáků proběhlo 11. listopadu na
Střední průmyslové škole stavební v Náchodě. Klání žáků deváťáků probíhá už sedm let. Letos se zúčastnilo 28 žáků z pěti škol. Za naší školu se zúčastnili Matyáš Chytrý, Pavel Zahradník, Matěj
Grulich, Michal Netík, Dan Krivčík, Ondřej Musil,
Bára Hockicková a Náťa Švorcová. Soutěžilo se ve
třech disciplínách, z fyzikálních znalostí, z geometrie a z práce na počítači.
Na prvním místě se umístily dívky ze ZŠ Hradební, na druhém místě také dívky z Náchoda a na třetím místě opakovaně dívky ze ZŠ Chvalkovice. Myslím si,
že se nám to docela povedlo, i když jsme se neumístili docela dobře.
Bára Hockicková, 9. ročník

Pan Kavka vzpomíná—beseda pro žáky 8. a 9. ročníku
Dne 3. 12. 2015 byl u nás v čase odpoledního vyučování PhDr. Josef Kavka. Přesto, že mu je přes 80 let ,měl přednášku zajímavě připravenou v podobě počítačové presentace. Přednášel 8. a 9. třídě o svém dětství, druhé světové
válce a o letech 1941-1943, kdy chodil do školy v Dobřanech. Mě osobně na tom nejvíce zaujaly jeho vkládané historky a vzpomínky. Například to, jak se s kamarádem v zimě vypravili na běžkách do sudetské oblasti, aby na vlastní
oči spatřili vyhaslou sopku, kterou my dnes známe jako špičák. Nebo o tom, jak dva či tři jeho kamarádi (už to nevím
přesně a to jsem to slyšel před necelým týdnem. A on si to pamatoval téměř 75 let) chodili dva týdny za školu. Měl
toho připraveného opravdu spoustu, ale díky nedostatku času jsme nestihli ani polovinu. Škoda.
Sam Kiszka, 8. ročník

Halloween
Halloween je lidový
svátek, který se slaví
31. října. Tento svátek se slaví spíše
v anglosaských zemích.

peří, kdo bude mít nejoriginálnější
a nejstrašidelnější masku. Mezi
nejznámější a nejpopulárnější
průvody patří newyorský The Village Halloween Parade.

Čarodějnice začali jako symbol
Halloweenu chápat už dávní Pohané. S příchodem křesťanství se však
čarodějnice začaly považovat za
symbol zla.

Hororové historky jsou oblíbené u
starších dětí. Čím strašidelnější
jsou, tím lepší.

Dýně je jeden z nejznámějších symbolů Halloweenu. Děti do ní vyrývají strašidelné grimasy a potom do ní
umístí svíčku.

Zvyky, hry, tradice

Historie

Trick-or-treating je nejznámější
tradicí Halloweenu. V překladu
znamená Dejte mi koledu, nebo
vám něco provedu. Děti mají strašidelné kostýmy a obchází domy
v sousedství a prosí majitele o
koledu. Pokud nic nedostanou,
udělají majiteli domu menší lumpárnu. Obvykle se chodí koledovat po setmění (17:00-20:00)

Historie sahá až ke keltským slavnostem Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy,
temnější části roku. Do Ameriky se
Halloween rozšířil až s imigrací Irů
a Skotů. Do té doby byli puritáni
(člověk přísných, přehnaných morálních zásad) z Nové Anglie silně
proti této tradici.

Halloweenský průvod má tradici
ve městech. Děti mezi sebou sou-

Symboly
Kočka od středověku byla považována za mazlíčka čarodějnic.

Karolína Marešová 8. třída
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Líčení na volné téma

Zimní krajina
Já mám ráda zimní krajinu. Takovou jako kreslí Josef Lada. Všude jsou závěje, děti staví sněhuláky, koulují se a jezdí na
saních. Miluji, když přijdu promrzlá domů, uvařím si čaj a k němu jím cukroví. Za oknem chumelí, je tam zima a doma
jsem krásně v teplíčku. Nejradši bych, aby každá zima byla jako ta od pana Lady
Padají nádherné vločky a všechno je tak tajemné. Hlavně v čas Vánoc. Když se setmí, sníh v té tmě úplně svítí, každá
vločka se v něm třpytí a žádná není stejná. Jako lidi, nikdo není stejný a každý něčím výjimečný. Proto tento předvánoční
čas, kdy chumelí, úplně zbožňuji! Kouzelně tajemný čas Vánoc.
Co by byly Vánoce bez sněhu…

Nikola Moravcová, 8. ročník

Podzimní déšť
Já mám ráda podzimní déšť. V dešti se vše ztratí. Vše je zarmoucené, ale svým způsobem i nádherné. V dešti převládá i
jistá samota. Když prší, každý hledá teplý úkryt, kde by mohl přečkat. Po osamocených smutných budovách stéká tisíce
kapek, ve kterých se zrcadlí celý svět. Stromy bez listí stojí v řadě jako vojáci. I na jejich větvích je tisíce kapek, které v ten
moment vypadají jako malé diamanty. Cesty se plazí jako velicí šedí hadi, kteří se linou do nekonečna. Po nich už nestékají malé kapky, ale proudy dešťové vody. Po chodnících chodí překvapení lidé s deštníky. Někteří deštník v tu chvíli neměli,
nebo si ho zapomněli, a tak s mrzutými a kyselými obličeji, celí promoklí a bez dobré nálady běží domů. S podzimním deštěm většinou přichází i husté mlhy. Všechno pak vypadá tak ospale. Lidé nechodí ven a usedají u televizních obrazovek,
které nám berou fantazii. Ale nesmíme zapomenout, že i po tom největším dešti vždy vysvitne slunce a zazáří duha.
Karolína Marešová 8. ročník

Západ slunce
Když zapadá slunce, je to nádherné. Hrozně moc se mi líbí, když zapadá slunce za kopec a já to můžu pozorovat.
Vyvolává to ve mně pocit tepla a bezpečí. Barvy, které má zapadající slunce, jsou krásné. Vypadá to jako hořící koule, která postupně mizí z dohledu a ukládá se ke spánku. Nejkrásnější jsou západy slunce v létě. Líbí se mi červánky. Jako by šlo slunce spát a červánky byly jeho nadýchané peřiny a polštáře. Neznám krásnější pohled. Západ
slunce vypadá i jako obraz, na kterém si někdo hodně vyhrál s barvami. Nádherný je i západ slunce nad mořem,
rybníkem, jezerem nebo jinou vodou. Odlesk na vodě je jako obraz namalovaný vodovkami, které se do sebe vpíjí.
Když zapadající slunce pozoruji, připadám si někdy jako ve snu. V krásném snu. A doufám, že nikdy neskončí. Miluju západy slunce.
Martina Dyntarová, 9. ročník

Rodinný autokros
Autokros je můj život. Od té doby, co ho můj brácha začal jezdit, uplynulo už sedm let. Sedm let naplněných radosti, úspěchem, překvapením, ale i smutkem stresem a strachem. Ta nervozita před každou jízdou je nepopsatelná. Když začnou
volat jednotlivé kategorie na start, začínají se ve mně probouzet smíšené pocity - pocity napětí a nervozity. Vidět svého
brášku, jak sedí v té malé buggynce a plně se soustředí na to, jak projet každý kousíček trati a zajet co nejlepší výsledek, je
krásné. Pak přichází start. Buggyny jsou srovnány na startovní čáře, přichází traťový komisař se zelenou vlajkou a tady
nastává pocit napětí. Než blikne semafor, rozburácí se všechny motory a já mu s rukama v pěsti držím palce. Když se odstartuje, nervozita se mění ve strach. Společně se svou rodinou a kamarády fandíme, co nejvíce to jde. Doufáme, že se mu
to podaří dojet tak, jak by si přál. Následuje cíl a já s radostí obejmu rodinu a běžím bráškovi pogratulovat. Ten pocit hrdosti když ho svírám ve své náruči je úžasný. Jsem na něj pyšná. Vidět ho stát na nejvyšším stupínku s rozesmátou tváří,
pohárem v ruce a zlatým věncem okolo krku, to bych přála zažít každému z vás. Fandit svému bráškovi, pomáhat mu
v depu a mýt mu buggynu je můj život. Tedy život mé rodiny.

Natálie Švorcová, 9. ročník
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Osobní dopis oblíbené osobnosti ze současnosti
V Deštném v O. h.
14. 11. 2015
Milý Jakube Vágnere,
zdravím Tě z Orlických hor. Jmenuji se Šimon Švejda, je mi dvanáct let a chodím do šesté třídy Základní školy Trivium Plus v Dobřanech. Rozhodl jsem se Ti napsat, protože jsem taky rybář a moc se mi líbí tvůj pořad S Jakubem
na rybách. Doma mám všechny díly na DVD. Můj nejoblíbenější díl je Rybářská školička s Jakubem, protože tam
upozorňuješ na pravidla rybaření a radíš, jak na to. Chtěl bych se Tě zeptat, jestli rád jezdíš na výlovy rybníka? Já
ano, dneska jsem se vrátil z jižních Čech, kde jsem byl na výlovu u strýce Míly. Vylovil jsem kapry, sumce, štiky,
tolstolobiky a amury. Rád bych věděl, jestli je těžké chytit arapaimu gigas? Moc ti děkuju za odpověď a přeji Ti hodně dobrých úlovků.
S pozdravem Šimon Švejda

Marylin Monroe očima a štětcem Sáry Jechové
MARYLIN MONROE
Marylin Monroe byla americká herečka, modelka, zpěvačka a producentka.
Většinu svého času v dětství strávila
v sirotčinci, v roce 1950 pak podepsala
smlouvu s filmovým studiem. Role ve
filmu Asfaltová džungle v roce 1950 jí
přinesla první úspěch. V průběhu let po
své smrti ve 36 letech se stala kulturní
a filmovou ikonou. Instituce TV Guide
Network, která Marylin Monroe v roce
2009 zvolila nejvíce sexy herečku všech
dob.
Sára Jechová, 6. ročník

Místo hodiny češtiny do knihovny
Dne 1. 12.2015 jsme navštívili Městskou knihovnu v Dobrušce, kde pro
nás měla připravenou krátkou besedu paní knihovnice Ilona Melicharová. Beseda byla připravena pro žáky
6. a 7. ročníku. Na začátku besedy
jsme měli možnost si prohlédnout
oddělení pro dospělé. Poté jsme se
přesunuli do oddělení dětského. Paní
knihovnice nám povídala o práci
všech knihovníků (co mají za povin-

nosti), o knížkách, které se
v knihovnách půjčují, od kolika let se
může do knihovny chodit a kdy můžeme začít chodit do oddělení pro
dospělé. Dostali jsme i krátký testík,
kde nám paní knihovnice pokládala
otázky a my jsme na ně měli odpovídat. Také nám říkala o knížkách,
které jsou pro nás vhodné. Po krátkém povídání jsme se mohli zeptat
na to, co nás zajímalo. Poté, jsme si

prošli dětské oddělení, prohlíželi si
knížky a mohli jsme si je i půjčovat.
Někteří jedinci byli v knihovně poprvé, takže to bylo pro ně něco nového.
Tím bych chtěla také poděkovat naší
nové paní učitelce Evě Baškové, že
nám tu besedu zařídila.
Tereza Grulichová, 7. ročník
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V pátek 4. 12. 2015 řádili
ve škole čerti. Když jsem
přišel ráno do školy, u nás
ve třídě (předpokládám, že i
v ostatních třídách) to
strašně smrdělo, ale to nebylo všechno. Ve všech třídách všelijak popřevraceli
lavice, rozházeli a odnesli
židle. Na tabuli nám napsali
v morseovce vzkaz, zněl asi
nějak takhle: Svoje židle
najdete tam, kde nebudete
mít hlad. Nebo alespoň si na
to tak vzpomínám. Mezi
první a druhou hodinou chodili po třídách a vyvolávali
hříšníky, ne však ty největší. Ti si museli počkat, až do tělocvičny, kde jsme byli od třetí do páté hodiny. Tam na začátku vyvolali ty největší
uličníky z každé třídy a za trest museli zazpívat nějakou písničku. Poté byly nějaké soutěže a zábava. Nakonec postupně třídy odcházely na oběd. To byl celý den s čerty.
Sam Kiszka, 8. ročník
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Anglie

Proč zrovna Ježíšek?
V Čechách, jak už je známo, dárky nosí večer otevřeným
oknem Ježíšek, jak je to, ale v jiných zemích?
ČESKO
Ježíšek , který 24. prosince nepozorovaně naděluje dárky
pod vánoční stromeček.
Amerika
Santa Claus, zná ho skoro každý a někteří ani neví, že
svůj červený plášť získal díky firmě Coca Cola, která ho
oblékla do firemních barev. Santa rozváží dárky 24. a 25.
prosince na saních taženými soby, děti si dárky rozbalí
ráno.
Rusko
Většina zná Dědu Mráze z pohádky Mrazík a ten dětem
vozí dárky až 7. ledna

Father Christmas, neboli Otec Vánoc dárky rozváží
na saních ,ale dává je do vánočních punčoch zavěšenými nad krbem.
Dánsko
Julemand, taktéž malé jezulátko, kterému, ale pomáhají malí skřítci Nisser. Nadílí 24.prosince
Argentina
Vánoce slaví 6.Ledna a dárky naděluje kůň Magi,
kterému před dveřmi nechávají vodu a seno.
Saudská Arábie
Arabové neslaví Vánoce, protože jsou muslimská země a mají boha Alaha. Místo toho slaví Ramadán.
Zvířata nadělují také
Zvířata dětem dárky nadělují také .Například
v Norsku dárky naděluje koza krále Olafa. Sýrie má
velblouda, který patří třem králům a v Polynésii dárky dává velký krab.

Proč není na Vánoce sníh?

být extrémně studená zima 1928/29,
která se vyskytla v období poměrně
teplých zim. Protikladem jsou období, kdy převažovaly studené zimy,
například 40. léta 20. století nebo
mírné zimy v 70. letech 20. století.“
Uvedl meteorolog Stanislav Racko.

Určitě si pamatujete Vánoce, kdy byl
sníh, závěje a námrazy. Ale posledních pár let byly Vánoce spíš, jak se
říká, na blátě.
Důvodem je nejspíš středoevropské
podnebí. Je totiž hodně proměnlivé a
střídají se zde teplá a chladná období.

Nyní se nacházíme v období, kdy
je ve dnech kolem 24. prosince
teplo.

„Toto střídání není pravidelné, a proto se nedá spolehlivě odhadnout další
vývoj. Výrazným příkladem může

Jak určitě většina z vás ví, Austrálie
se rozkládá na jižní polokouli. Je
jasné, že tam mají jiné počasí na Vánoce než my. U nás jsou typické zasněžené svátky. I když sníh na Štědrý den už hodně dlouho nepadal.
V Austrálii v tuto dobu začíná léto a
teploty dosahují třiceti i více stupňů.
Místo sněhových kalamit jim počasí
hrozí bouřkami, krupobitím a záplavami. Austrálie je díky své poloze a
časovému pásmu spolu s Novým
Zélandem jeden z prvních států, které jako první oslavují Štědrý den.
Češi ho slaví až o 11 hodin později.
A us t ra l a né pro ž í v a jí V á no ce

Karolína Marešová 8. třída

Vánoce u nás a Vánoce v Austrálii
z pohledu hluboce věřících lidí. Připomínají si stejně jako my Ježíše
Nazaretského. Dárky nosí podobně
jako v Americe Santa Claus, který
dává dárky do punčoch zavěšených
na krbu. Většina domů bývá ozdobena slaměnými ozdobami, větvičkami
a také nechybí jmelí, vánoční stromeček, který bývá většinou umělý. Tradiční večeře je složená z mořských
plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, zmrzliny a švestkového pudin-

ku. Češi jedí doma u stolů, ale Australané se přemísťují z domů na terasy, zahrady, nejsou neobvyklé parky či pláže. Je to příležitost se setkat
s přáteli, příbuznými a uvědomit si
přátelství, lásku a jiné věci. Nakonec
si předávají dárky. Druhý den ráno
děti spolu s kamarády slaví na plážích či v moři.
Elis Ptáčková, 8. ročník
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CO SE JÍ NA VÁNOCE VE SVĚTĚ?
ANGLIE
Anglická vánoční večeře se od té naší
také liší. Začíná hrachovou polévkou
a šunkou. Hlavním chodem je pečený
krocan s kaštanovou nádivkou (toto
menu se připravuje i v USA). Pochopitelně nesmí chybět ani ovoce a pravý anglický švestkový pudink (ani
vzdáleně se nepodobá tomu našemu).
AUSTRÁLIE
O Vánocích panují v Austrálii pětatřicetistupňová vedra. Vánoční oslavy probíhají proto na pláži u moře a
velice oblíbené je vánoční surfování.
Energii dodávají Australanům obložené mísy, ovoce, saláty, dorty a zákusky. To vše zapíjejí punčem, ovocnými šťávami a vínem.
ISLAND
Jako první chod vánoční večeře se jí
polévka ze skopového masa kjötsúpa.
Sild, oblíbené vánoční jídlo, je sleď
naložený v různých omáčkách
(rajčatová, hořčičná atd.). Mezi další
typická vánoční jídla patří Hangikjöt, starý favorit Islanďanů. Tento
islandský pokrm je uzené jehněčí či
skopové maso, které se obvykle vaří
a následně servíruje nakrájené na
plátky. K tomu se tradičně podávají
brambory v bešamelu se zeleným
hráškem nebo jen krajíc chleba.

FRANCIE
Francouzi jsou pověstní tím, že se
rádi a dobře najedí a není tomu jinak
ani o Vánocích. I méně movité rodiny
si tak dopřávají různé pochoutky a
luxusní pokrmy. Proto na vánočním
stole všech Francouzů najdeme jako
předkrm delikatesy jako jsou šneci,
husí játra, ústřice, kaviár nebo žabí
stehýnka. Jako hlavní chod se následně podává nadívaný krocan s
kaštanovou nádivkou nebo pyré. Na
závěr večeře se servíruje dezert, tzv.
Buche de Noel. Jedná se o tradiční
dezert ve tvaru dřevěného polínka se
spoustou čokolády. To vše se samozřejmě neobejde bez toho nejlepšího
vína, které nesmí na stole Francouzů
chybět.

POLSKO
V Polsku slaví Štědrý den také 24.
prosince a slavnostní večeře se zde
skládá z dvanácti chodů. Ty symbolizující počet měsíců v roce a počet
apoštolů. Na štědrovečerním stole
tak najdete spoustu předkrmů, např.
pirožky, pierogi (plněné taštičky)
nebo různé druhy polévek jako je
boršč, zelňačka nebo rybí polévka.
Mezi hlavními jídly nesmí chybět
různé druhy ryb, ale také plněný
krocan. Večeře je ukončena moučníkem. Charakteristickým zákuskem
jsou takzvané makůvky, žemle máčené ve sladkém mléce a následně obalené mákem. Ve východní části Polska je typická také kutia, která se
připravuje z pšenice, medu, rozinek
a mandlí. Na závěr si Poláci pochutnají na sušeném ovoci a rozmanitém
cukroví. K večeři se nepije žádný
alkohol, ten si mohou dopřát až po
skončení půlnoční mše. Na Vánoce se
v Polsku také peče perník.
Jak se Vám líbí štědrovečerní
menu ve světě? Dali byste nějakému přednost?

Blíží se Vánoce a každé dítě rádo
dostane od Mikuláše adventní kalendář. Většinou se jedná o čokoládový
adventní kalendář, ale já bych vám rád ukázal, jak vyrobíme netradiční adventní
kalendář doma. Budeme k tomu potřebovat: ramínko, látku, pytlíčky z organzy a
zlatou niť. Dále si budete muset rozmyslet, co budete dávat do pytlíčků a podle
toho si sehnat drobné dárečky jako například perníčky, bonbóny, razítka, lízátka, magnetky, atd.
Na ramínko se ušije potah z látky, poté ho nasadíme na ramínko a podle potřeby
upevníme. Pak si vezmete pytlíčky a našijeme na ně zlatou niť. Pytlíčky naplníme různými drobnostmi a pak je různě zavěsíme na ramínko. Pro menší děti
může kalendář zůstat takto, ale pro větší děti na pytlíčky můžeme dát čísla.
Tímto je kalendář hotov a vy máte pěkný dárek.
Šimon Švejda , 6. ročník
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Jak se Vánoce řeknou v jiných jazycích a
jak v zahraničí popřejete veselé Vánoce?

Anketa
Na co se těším o Vánocích?

Anglicky: Christmas, Merry Christmas

„Já se těším asi tak na všechno.“ Agáta Gazdíková

Arabsky: Id al-milad

„Na prázdniny a na dárky.“ Daniel Krivčík

Dánsky: Jul, Glaelig jul

„Až dostanu Freestyle koloběžku a na to, až budeme
spolu jako rodina.“ Adam Petřík

Esperanto: Kristnasko
Finsky: Joulu, Hauskaa joulua
Francouzsky: Noel, Joyeux Noël
Hebrejsky: chagamolad hanotsri
Holandsky: Kerstmis, Gelukking Kerstfest
Chorvatsky: Bozic, Sretan Bozic
Indonésky: Hari Natal

„Na to, že budeme spolu jako rodina a samozřejmě na
dárky.“ Kateřina Krivčíková
„Na filmy ,co budou dávat v televizi a na dárky.“ Karolína Marešová
„Na Ježíška a na dárky.“ Petra Hejzlarová
„Na vánoční atmosféru – klid, cukroví, dárky.“

Irsky: Nodlaig mhaith chugnat

„Asi na stromeček, dárečky, cukroví, jídlo, pohodu a
na rodinu.“ Anna Sozanská

Italsky: Natale, Buon Natale

„Na vánoční atmosféru a dárky.“ Vojtěch Hadvich

Japonsky: Kurisumasu [krismas]

„Na dárky a cukroví.“ Jáchym Kubů

Litevsky: Linksmu kaledu

„Asi na cukroví a na pohádky.“ Karolína Melicharová
(naše bývalá spolužačka, teď chodí na gymnázium do
Dobrušky)

Maďarsky: Karácsony, Kellemes karasconyt
Německy: Weihnachten, Fröhliche Weihnachten
Norsky: Jul, God jul
Polsky: Boze Narodzenie, Wesoltch swiat
Portugalsky: Natal, Boas festas
Rumunsky: Graciun, Sarbatori fericite
Rusky: Raždestvó
Řecky: Christouyenna, Haroumena hristougena
Srbsky: Christos se rody
Španělsky: Navidad, Feliz Navidad
Švédsky: Jul

„Na stromeček a jídlo.“ Štěpán Brych
„Na prázdniny a na Silvestr.“ Matěj Grulich
„Na pohádky, na stromeček a na dárky.“ Magdalena
Grulichová
„Na to, až se sejdeme všichni z rodiny u babičky a na
to, až předám rodinně dárky.“ Natálie Švorcová
„Já se těším nejvíc asi na pohádky a přála bych si,
aby byl sníh.“ Tereza Grulichová

Tereza Grulichová, 7. ročník

Turecky: Noel
Tereza Grulichová, 7. ročník

Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromeček. Po dvou hodinách se ptá jedna druhé:
„Tak co, máš něco?“ „Ne nemám. A co ty?“
odpoví druhá. „Já taky ne, tak víš co, vezmeme
nějaký bez ozdob.

Strýčku víš jaký vlak má největší zpoždění?
„Nevím.“ řekl strýček. Ten ,co jsi mi slíbil loni
k Vánocům.

Na vánoční besídce vlezlo jedno malé děcko Santa Klausovi na klín. On se ho zeptal, jako
všech dětí, co by chtělo najít pod stromečkem. Dítě vyvalilo oči a poklesla mu brada. Po pěti
vteřinách dítě povídá: „Cože?! Ty jsi nečetl můj e-mail?“
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TRIVIUM REVUE

50 KS, PŘÍPRAVA 40 MINUT,
ODLEŽENÍ TĚSTA V LEDNICI
PŘES NOC
hladká mouka 210 g

LINECKÁ KOLEČKA
1. Na vál prosejte mouku, přidejte cukr a na kousky pokrájené změklé máslo. Uprostřed vytvořte
důlek, nalijte do něj žloutky a rukama zpracujte
hladké, nelepivé těsto. Zabalte je do potravinářské
folie a nechte přes noc rozležet v lednici

cukr krystal 70 g
změklé máslo 140 g
žloutek 2 ks
džem na slepení

2. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Z těsta
ukrojte třetinu, rozválejte ji na lehce pomoučené
ploše na plát silný 2 mm a vykrajujte oblíbené tvary. Nožem přeneste na plech vyložený pečícím papírem. Pečte asi 8 minut, dokud lehce nezrůžoví.
Stáhněte i s pečícím papírem z plechu a nechte vychladnout. Polovinu cukroví opatrně pomažte džemem a přiklopte zbylými kousky.
Kateřina Krivčíková, 7. ročník

KNOFLÍKOVÁ
ČELENKA
Nejprve si vezmeme gumu, která se dává třeba do
kalhot. Naměříme si obvod naší hlavy a ustřihneme
tak, aby nám čelenka seděla. Potom sešijeme oba
konce k sobě.

ŘETÍZEK SE SRDÍČKEM
Vezmeme malý kousek zipu a rozepneme ho. Potom ho
rozdělíme na dvě části, které dáme každý na jinou stranu a
dáme k sobě. Střed těchto dvou stran sešijeme k sobě.
Vezmeme už jen řetízek a prošijeme očky nit u obou stran a
máme HOTOVO.

Jako poslední bod si vezmeme jehlu a nit a přišijeme knoflíky.
A JE TO!!

Eliška
Rufferová
8. ročník

Vytvořila Sára Jechová, 6. ročník
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Exkurse do kostela Svatého Mikuláše v Dobřanech 14.12 2015. V hodině fyziky nás pan učitel Švejda vzal do věže
dobřanského kostela, protože zrovna probíráme čas a jeho měření. Umožnil nám to pan starosta Michal Moravec.
Viděli jsme staré věžní hodiny, které již nefungují a nové funkční, které nám odbily 10:00 hodin. Potom jsme se šli
podívat na věžní zvon. Ve věži kdysi byly tři zvony, ale ty menší byly zabaveny na výrobu munice ve druhé světové válce. Pan starosta Moravec nám předvedl, jak zvon zní a pak jsme sešli dolů a pan Moravec nám ukázal, jak
se takové hodiny seřizují. Poté jsme bohužel museli jít na hodinu. Všem se to líbilo a rádi bychom to tam navštívili ještě jednou.
Šimon Švejda 6. ročník
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Obsah tohoto časopisu
je připravován žáky školy a
neprochází redakční úpravou.
Názory autorů jednotlivých
článků nemusí vyjadřovat názory
školy.

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

