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Vážení čtenáři,
opět po roce k nám přišlo jaro. Přišlo po zimě, která jaro již dlouho připomínala. Tuto
„zimu“ jsme si bohužel nemohli naplno užít, jelikož byl nedostatek sněhu. Pro některé to nebyl
důvod k radosti, ale u nás ve škole jsme jako obvykle důvodů k radosti měli mnoho. Co se nám
povedlo vyhrát můžete zjistit hned v prvním článku našeho vydání.
Letos se jako obvykle konal lyžák. Jak se naši žáci měli i přesto, že jim sněhové podmínky nepřály? Dočtete se, jak se dařilo našim biatlonistům a biatlonistkám. V časopisu najdete
spoustu dalších zajímavých článků, takže se můžete hned pustit do čtení.
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Matěj Grulich, šéfredaktor, 9. ročník

Rozhovor s naším panem ředitelem Janem Grulichem
Pane řediteli, můžete nám, prosím, popsat, co je mezinárodní hodnocení PISA?
Mezinárodní šetření PISA je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledku vzdělávání.
Je to srovnávání výsledků žáků (letos z více než 70 států) a úspěšnosti školství a vzdělávání. Pokud výsledky v daném státě
nedopadnou dobře, politici a odborníci se snaží přijít na to, proč a jak to změnit a zlepšit.
V České republice se tohoto testování zúčastnilo kolem 7000 žáků ze základních škol a gymnázií. Testování probíhalo ve čtyřech oblastech: přírodovědná gramotnost, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a v oblasti týmového řešení problému.
Jak si vysvětlujete velký úspěch, který v tomto testování naši žáci v loňském roce měli?
Asi „dobrej oddíl“! Ale jinak musím žáky pochválit, že k testování přistoupili zodpovědně, i když upřímně, takový výsledek
nečekal nikdo. Hlavně tedy pan učitel Švejda. Nepřejte si slyšet, jak hodnotil inteligenci našich žáků bezprostředně po testování .
Když nám přišla z inspekce zpráva o výsledku, volal jsem koordinátora testování, že nám poslal zřejmě špatné grafy, že červená
čára (umístění naší školy) je zřejmě nějakou chybou vždy na prvním místě a jednou na druhém. Pan inspektor se usmál a
upřímně naší škole poblahopřál. Chyba to nebyla.
Jakým způsobem testy probíhají? Je to nějak zabezpečeno proti opisování a podvodu?
Testy probíhaly elektronicky – tedy online. Vyplňovaly se na počítači. Zadání testů byly zveřejněny přesně ve stanovený čas
testování. Nikdo (ani pedagog) je nemohl vidět dříve. Každý žák měl jiné otázky, takže se nemohlo opisovat.
Co pro vás tento úspěch znamená?
Pro mě osobně to znamená, jako kdybychom od Pohlreicha dostali na dveře tři hvězdičky. Je to potvrzení, že se naše škola vydává do labyrintu poznávání tím správným směrem. Otázkou však bude, jak dopadne Česká republika v porovnání s ostatními
zeměmi. Abychom nakonec nezjistili, že jsme sice dopadli nejlépe v republice, ale za světem kulháme. Aneb dle přísloví: jednooký mezi slepými králem.
Pokud se však naopak ukáže, že ČR je ve školství nejlepší a převálcovala ostatní státy, tak si skromně můžeme říct, že ta naše
dobřanská školička a její žáci jsou nejlepší na světě a je na čase vyrazit do vesmíru .
Tento výsledek je pro nás velkou motivací do další práce a doufáme, že je to i velkou motivací pro žáky, kteří snad stále více
chápou, jak je vzdělání pro jejich život důležité.
Matěj Grulich, šéfredaktor, 9. ročník
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Lyžařský výcvik 2016
Ve dnech 8. – 12. 2. 2016 se žáci 5., 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili lyžařského výcviku. Nejvíce pokročilou skupinu měli
rozdělenou dva učitelé – v pondělí a ve středu učila paní učitelka Eva Bašková a v úterý a čtvrtek učil pan ředitel. Méně
pokročilou skupinu měla na starost paní učitelka Iva Voborníková a začátečníky měla na starost paní učitelka Hana Kárníková a paní družinářka Míša Procházková. Snowboardisty
začátečníky vedla Markéta Kubů a pokročilé učil pan Jiří Killar.
Pondělí 8. 2. – Přípravy. Pondělí byl den jako každý jiný. Jen
jsme si místo školních aktovek vzali batohy, do kterých jsme
si dali boty na snowboard nebo na lyže, místo čepice helmu a
k tomu lyže nebo prkno. Když jsme se všichni dostavili do
Sedloňova, přepočítali jsme se a žáci, kteří si chtěli půjčit výbavu, odešli do půjčovny. Ostatní jsme si na pokyn paní učitelky nazuli lyže a zkoušeli jsme si vázání. Když asi po hodině
a půl ostatní přišli z půjčovny, pan učitel nás seznámil
s pravidly a odešli jsme se rozdělit do skupin. Po rozdělení si
nás svolali naši lektoři a výcvik mohl začít.

lyžařského výcviku. Sluníčko nám sice chvílemi svítilo do
očí, ale sníh byl super a jezdilo se nám opravdu skvěle.
Středa 10. 2. – Mlha a sníh - Středeční mlhavý den byl
super, užili jsme si ho ale jezdilo se špatně, protože byla
mlha, vítr a padal nepříjemný sníh. Ale my jsme optimisté
a tak si dokážeme užít všechno.
Čtvrtek 11. 2. - Přípravy na závody- Když jsme přijeli na
svah, bylo ještě celkem hezké počasí. Ale za pár hodin
začalo hrozně chumelit. Sníh se lepil na lyže a blbě se jezdilo. Po dalších asi dvou hodinách se to zase uklidnilo. Ten
den se slabší skupiny přesunuli na velký svah a myslím, že
už to většina z nich zvládla v pohodě.
Pátek 12. 2. – ZÁVODY- V pátek jsme měli pohodový
den, jelikož jsme měli celý den volné jízdy. Od 10 hodin
jsme se chystali na závody. Nejprve jeli snowboardistky
potom snowboarďáci, lyžařky a nakonec lyžaři. Celkově ty
závody dopadly dobře. Nikomu se za celý lyžařský výcvik
naštěstí nic nestalo.
Tereza Grulichová a Kateřina Krivčíková,

Úterý 9. 2. – Krásné počasí—Úterý byl nejhezčí den našeho

Výsledky školních závodů
Lyžaři
1.
2.
3.

Jáchym Kubů
(7. roč.)
Filip Práza
(8. roč.)
Joachim Kiszka (5. roč.)

třídní redaktorky 7. ročníku

Lyžařky
1. Nikola Moravcová (8. roč.)
2. Tereza Grulichová

(7. roč.)

3. Markéta Sovinová (7. roč.)

Snowboarďáci
1. Samuel Kiszka
(8. roč.)
2. Jonáš Kubů
(5. roč.)
3. Jakub Ungrád (6. roč.)
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Snowboardistky
1. Natálie Balková
2. Eliška Ptáčková
3. Anežka Jiřičková

(8. roč.)
(8. roč.)
(8. roč.)

Dne 28. ledna proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci prvního i
druhého stupně. Jednu hodinu recitovali prvostupňové děti a samozřejmě náš pan
učitel Killar. My druhostupňoví jsme šli na řadu až po přestávce. Byli jsme o něco
více nervózní, ale i přesto jsme to zvládli. Poté co všichni odrecitovali, se učitelé
šli poradit a mezitím jsme se dívaly s dětmi na pohádku. Poté přišli učitelé vyhlásit výsledky a nakonec nezúčastnění dostali při odchodu bonbon. Takže byli všichni spokojeni. Já jsem si to dopoledne moc užila a budu se těšit na další rok.

Recitační soutěž

Elis Ptáčková, třídní redaktorka, 8. ročník
I. KATEGORIE - 1. třída

II. KATEGORIE - 2. –3. třída

III. KATEGORIE - 4.– 5. třída

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Adéla Štafová
Jakub Macek
Damian Kiszka

Tereza Meierová
Kamil Zahradník
Leona Hofmanová

Vojtěch Pacourek
David Knap
Denisa Andrášková

IV. KATEGORIE - II. stupeň

1.
2.
3.

Matěj Tláskal
Eliška Rufferová
Jakub Mencl

Z hodiny výtvarné výchovy
aneb, co je to mandala?
V hodině výtvarné výchovy jsme s paní učitelkou Voborníkovou dělali mandaly. Nejprve jsme si je sami namalovali a vylepili je na dveře naší třídy a další hodinu jsme si je
skládali z plastových víček. Jak se nám to povedlo, můžete vidět na fotkách.
Co to vlastně mandala je?
Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nad kulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve
všech dobách. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v pravěku. Mandaly se dají najít také v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. V moderních dějinách je mandala dle posvátné geometrie (semeno života) půdorysem nejvyšší budovy světa v Dubaji. V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše
dohromady utváří harmonický celek, nesoucí určitou energii. Ta během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele.
Šimon Švejda,
třídní redaktor, 6. ročník
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O tomto příběhu jste již asi slyšeli ať již v zpracování filmovém nebo knižním. Game of thrones neboli hra o trůny je v
knižním vydání první díl ságy spisovatele George R. R. Martina který v současné době pracuje na 6 knize. Celý děj, jak
seriálu, tak knih, se odehrává ve smyšleném fantasy světě zvaném Západozemí, kde proti sobě, po určitých událostech, které vám nebudu prozrazovat, začalo válčit hned několik znepřátelených rodů. Mezi těmito rody byli například Starkové ze
severu, Lannistři z Casterlyovy skály, Greyojové ze Štítů, a
také bratr zesnulého krále Stanis Baratheon. Dějová linka
představitelů těchto rodů se točí okolo Železného trůnu, avšak
ne vždy přímo. Daleko na severu u velké ledové zdi nám příběh představí Jona Sněha, nemanželského syna lorda Edarda
Starka, který se přidal k Noční hlídce. Noční hlídka je složená

ze zločinců, bastardů, vyhoštěnců a všech těch co musí
odpykávat své činy ve službě, která je do konce jejich života. Tato skupina má za úkol chránit západozemí před
vším co číhá za zdí a jak přichází zima objevují se takové
bytosti s kterými si někdy ani oni nedokáží poradit. Poslední část příběhu se odehrává daleko na východě na obrovském kontinentu zvaném Essos. Tato dějová linka se
zaobírá Daenerys z rodu Targaryenů, která se snaží dostat
domů do Západozemí a usednout na trůn svého otce. Ani
ono to však nebude mít jednoduché.
Sám jsem se jak koukal na seriál, tak četl knihu a určitě
bych oboje doporučil.
Samuel Kiszka,
třídní redaktor, 8. ročník

Běž, chlapče, běž
Je dramatická a válečná kniha, která je napsána podle
skutečné události. Napsal ji
polský spisovatel
jeden
z přeživších holocaust Uri
Orlev. Tato knížka je o židovském chlapci jménem
Srulik
,
který
utekl
z varšavského ghetta. Schovává se v lesích spolu s dalšími uprchlými dětmi z ghetta.
Společně berou potravu
v blízkých statcích i přesto, že jim hrozí nebezpečí avšak
Srulik s partou dětí nezdrží dlouho, protože je začnou honit
němečtí vojáci a zřejmě děti chytili, jenom Srulik dokázal
utéct do lesů, kde ho vojáci nehledali, chlapec se však musel
o sebe postarat sám. Často trpěl hladem, dokonce když bylo
nejhůř, opekl si na ohni veverku nebo ptáčka či syrového
slimáka. Jednou se rozhodl, že bude obcházet vesnice, kde
by mohl pracovat za jídlo. Musel si změnit jméno ze Srulika
na Jurka Staniaka, aby vypadal jako obyčejný polský kluk.
Bydlel a pracoval minimálně v patnácti rodinách, chodil od
domu k domu, někteří lidé se ho ujmuli, nějaký ho vyhodili.
Dokonce, když byl u hospodářky na statku skřípl si ruku do
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žentouru, pak ho pak odvezli k doktorovi, ale lékař odmítl
operovat židovského kluka, takže chlapec zůstal celý den
v nemocnici na chodbě s velkými bolestmi do té doby, než
okolo šel jiný lékař a všiml si ho, ale to už bylo pozdě zachránit ruku. Bojovali o život kluka a toho zachránili, ale
ruku už bohužel ne. Chlapec dokázal po čase i pracovat
s jednou rukou. Když byl bez ruky, více lidí ho litovalo a
vzali si ho k sobě. Proto toho dost využíval. Ale jen do té
doby než pro něho na statek přijel vychovatel ze sirotčince.
Muž odvezl hocha do sirotčince v Lodži, kde chlapec vystudoval základní a střední školu, pak dokonce univerzitu. Po
skončení studii získal místo asistenta v polytechnickém
ústavu, poté emigroval z Polska do Izraele. Zde se poprvé s
od války setkal se svou sestrou a její rodinou. Také se tu
oženil a narodili se mu dvě děti - chlapec a holčička.
V Izraeli pracoval jako učitel matematiky nebo vychovatel.
Tato knížka mě zaujmula a bavila. Doporučila bych knihu
těm, kteří se zajímají o válku nebo holocaust. Určitě stojí za
přečtení.
Elis Ptáčková, třídní redaktorka, 8. ročník

Co je to biatlon?
Biatlon je zimní sport. Je kombinací dvou, na první pohled odlišných disciplín –
běhu na lyžích a střelbě z malorážné pušky na 50 metrů. Existuje také letní
biatlon, nahrazen normálním během, nebo jízdou na kolečkových lyžích apod.
Disciplíny:
Vytrvalostní závod (závod jednotlivců)
Závod s největší tradicí
Muži jedou 20 km a ženy 15 km
Startují v třicetisekundových intervalech
Jede se 5 okruhů a střílí se 4x - v leže, ve
stoje, v leže a ve stoje
Za netrefenou ránu – 1 minuta, která se
přičte k celkovému času

Muži jedou 12,5 km, ženy 10 km
Startují tzv. Gundersenovou metodou –
startují v pořadí daném výsledkovou
listinou předchozího závodu s takovou
časovou ztrátou na prvního, jakou dojeli
v předchozím závodě
Jede se 5 okruhů a střílí se 2x v leže a
2x ve stoje
Za netrefenou ránu – 1 trestné kolo
(150m)

Muži jedou 10 km a ženy 7,5 km Startuje
se opět v intervalech
Jedou se 3 okruhy a střílí se jednou
v leže a jednou ve stoje
Za každou netrefenou ránu – 1 trestné
kolo (150m)

Závod s hromadným startem (masák)
Muži jedou 15 km a ženy 12,5 km, startuje se
hromadně
Jede se 5 okruhů a střílí se 2x
v leže a 2x ve stoje
Za netrefenou ránu – 1 trestné kolo (150m)
V závodě startuje 30 nejlepších závodníků
světového poháru nebo mistrovství

Stíhací závod

Štafeta

Sprint

Každou zemi reprezentuje jedna čtyřčlenná
štafeta
Muži běží 7,5 km a ženy 6 km, od roku
2005 i smíšená štafeta - 2 muži a 2 ženy
Běží se 3 okruhy a střílí se jednou v leže a
jednou ve stoje
Pokud závodník netrefí všech pět terčů, má
k disposici 3 náhradní náboje, které musí po
jednom dobít. Až pokud netrefí ani po dobití, jede navíc tolik trestných kol (150m),
kolik netrefil terčů.
Nikola Moravcová,

třídní redaktorka, 8. třída

Biatlon 2016
Biatlon patří k zimním sportům. U nás v ČR je velmi úspěšný, a tím i oblíbený. Máme
velmi zkušené biatlonisty a biatlonistky, kteří se často umisťují na prvních místech jak
ve světovém poháru, tak v mistrovství světa. Ani letos tomu nebylo jinak.
Světový pohár 2015/2016
Nová sezóna začala 28. listopadu 2015 ve švédském Östersundu a skončí 20. března
2016 v ruském Chanty-Mansijsku. Hlavní událostí tohoto ročníku je mistrovství světa,
konané od 29. února do 13. března 2016 v norském Oslu na stadionu Holmenkollen.
V průběžném pořadí světového poháru je v kategorii žen první Gabriela Soukalová
s 883 body před druhou francouzskou Marii Dorinovou Habertovou s 748 body a třetí
italku Dorotheou Wiererovou s 740 body. Veronika Vítková je na sedmém místě s 552 body.
V půlce února byla česká reprezentace na závodech světového poháru v americkém Presque Isle.
Gabriela Soukalová zde získala 2 zlaté medaile v individuálních startech a upevnila si tím první příčku
v celkovém pořadí SP. Na závěr kvarteto našich žen Charvátová, Puskarčíková, Soukalová a Vítková
fantasticky zvítězily v ženské štafetě.
Mužům se letos tolik nedaří. V posledním závodu SP v Americe se žádný z našich mužů neumístil na stupních vítězů. Ondřej Moravec kvůli viróze nestartoval vůbec, takže se muži nemohli zúčastnit ani závěrečné štafety. Ve SP je Ondřej Moravec na 18. místě s 335 body. Michal Šlesinger a Michal Krčmář jsou na
26. místě s 264 body.
Tuto sezonu se na závodech nesetkáme s běloruskou Darjou Domračevovou, která se kvůli vyčerpání a
letní prodělané mononukleóze rozhodla sezónu vynechat. Tím pádem bude mít česká reprezentace
v kategorii žen větší šanci na výhru.
Nikola Moravcová, třídní redaktorka, 8. třída
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Leicester City
Možná si stejně jako já lámete hlavu nad tím, o čem se teď
chystám psát. Je to fotbalový klub Leicester City.
O Leicesteru nejspíš nikdo do letošní fotbalové
sezóny neslyšel. Ještě předloni to byl „nějaký“
klub, co se snažil vybojovat postup do Premier

Manchester United, Liverpool a další velko-

League (anglické fotbalové nejvyšší soutěže).

kluby. Určitě se ptáte, co se to stalo? Jak to,

Co se s ním děje teď? Proč jsem napsal, že o něm

že je takový outsider první?

dosud nikdo neslyšel? Dozvíte se to poté, až si

Přesně o tom je sport. A je to na něm krás-

přečtete pár řádků o tom, co je tento klub vlastně

né. Sport je nevyzpytatelný. Za úspěšnou

zač.

sezónou Leicesteru se podepisují hlavně dob-

Leicester je fotbalový klub, který byl založen

ré výkony Jamieho Vardyho - momentálně

v roce 1884. Tento klub toho za svou historii moc nedokázal.

nejlepšího střelce ligy - a výkony Riyada Mahréze

Měl dvě sezóny po sobě docela vydařené, když skončili

(záložník). Leicester si tohoto fotbalistu koupil za 400

v nejvyšší soutěži druzí a třetí, ale to bylo v letech 1927-1929.

tisíc liber. Avšak během této sezóny jeho cena tak

Pak však klub sestoupil a byl rád, když se vůbec udržel ve

narostla, že kdybyste si ho chtěli koupit dnes, museli

druhé nejvyšší soutěži, což se mu po většinu času ani nedařilo.

byste nabídnout asi dvacet milionů liber (720M ko-

Po sezóně 2013/14 však z prvního místa The Championship

run).

(druhá liga) postoupil do Premier League. První sezóna nedo-

Mně osobně se takové překvapení velice líbí.

padla vůbec dobře a Leicester zakončil sezónu na 14. místě.
Do letošní sezóny nastupoval jako outsider a jeden z hlavních
adeptů na sestup. Ovšem v době, kdy zbývá 12 zápasů do konce sezóny, Leicester hájí první místo tabulky a je jeden
z adeptů na boj o titul. Až na dalších příčkách za ním se nacházejí slavné kluby jako jsou Arsenal, Manchester City,

Postup je velmi jednoduchý a zvládne ho každý.
Nakrájíme kivi na malé proužky asi 1 cm silné.
Napíchneme na špejli od nanuku a obalíme
v rozehřáté čokoládě.
Čokoládu necháme v chládku zatvrdnout a můžeme
podávat.
Dobru chuť přeje Sára Jechová, 6. ročník
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Matěj Grulich,
šéfredaktor, 9.ročník

Suroviny:
Korpus:

Postup:

6 vajec
6 lžic moučkového cukru
1 lžíce oleje
5 lžic zarovnaných lžic kakaa(50 g)
5 lžic hladké mouky (100 g)
1 kypřící prášek
Tuk a polohrubá mouka na formu

1 Žloutky vyšlehejte s moučkovým cukrem dohladka. Směs smíchejte
s olejem, kakaem prosátým s moukou a kypřícím práškem. Nakonec vmíchejte ušlehaný sníh z bílků.

Náplň:
1 kostka másla (250 g)
1 hrnek moučkového cukru (180 g)
2 kostky měkkého tvarohu (500 g)

3 Změklé máslo utřete s cukrem a postupně přidávejte za stálého tření tvaroh.
Hotovou náplň rozetřete na povrch vychladlého korpusu a dejte do chladničky ztuhnout.

Poleva:
1/8 másla (125 g)
1 tabulka čokolády na vaření (100
g)

2 Hotové těsto rozetřete do plechu vymazaného tukem a vysypaného moukou. Pečte v předem vyhřáté troubě při 180 °C asi 30 minut. Po upečení vyklopte korpus z plechu a nechte vychladnout.

4 V horké vodní lázni rozpusťte máslo s čokoládou. Ztuhlý moučník potřete
na povrchu připravenou polevu. Nechte zatuhnout a pak nakrájejte na řezy.
Můžete dozdobit kousky sezónního ovoce.
Sára Jechová , třídní redaktorka

Medvěd lední je krásné, ale taky velmi nebezpečné zvíře. Loví
převážně tuleně. Chytá je, když vyplují mezi kusy ledu na hladinu a vynoří se, aby se nadechli. Své tulení oběti, potom zabíjí
jediným mohutným úderem do hlavy. Při tom mu pomáhá jeho
srst zbarvená do bíla, díky které splývá s okolím, a tuleni ho špatně rozeznají. Medvěd lední má černou kůži (mláďata růžovou),
aby lépe vstřebával teplo. Chlupy jsou duté a průhledné. Žije na
severu v Arktidě, tedy v polárním pásu. Má velmi dobře vyvinutý čich. Jsou schopni ucítit pach mrtvé velryby i
na vzdálenost několika kilometrů a doupata tuleňů najdou, i když jsou více než jeden metr pod sněhem. V současné době chová medvědy lední Zoo Brno a Zoo Praha. Obě tyto ZOO se proslavily úspěšnými odchovy.
Natálie Švorcová,
Třídní redaktorka, 9. ročník
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Hippoterapie

Canisterapie

Je to druh fyzioterapie, ke které se jako pomůcka využí-

Druh psychoterapie i fyzioterapie, při které se použí-

vá speciálně vycvičený kůň, neboli spíš jeho hřbet a po-

vá speciálně vycvičený pes nebo fena, kteří působí

hyby při chůzi. Hippoterapie působí na člověka pohybo-

na určité lidi. Kontakt se psem představuje účinné

vými impulzy, které vznikají při koňské chůzi. Tyto im-

rozptýlení pro lidi trpící psychickými porucha-

pulzy přijímá centrum nervového systému neboli mozek,

mi, depresí, nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.

ten vysílá signály, aby na pohyby organismus reagoval

Například v domovech pro seniory nebo v dětských
domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem,
o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se
ztrátou rodičů. Ve fyzioterapii pes pomáhá procvičovat různé části těla.
Adéla Lörinczová,
třídní redaktor, 8. ročník

Tongo je dětský zábavný park. Nachází se zde mnoho atrakcí, které nabízejí spoustu
zážitků nejen pro malé děti. Každá z atrakcí představuje jiný ostrov či mořský svět. Jsou
tam atrakce jako: velká skluzavka, Nemo ( který otevírá a zavírá pusu), trampolíny, obří
bludiště, velká nafukovací „bublina“, fotbalové a basketbalové hřiště, atd.
Pro rodiče jsou tam stoly, ke kterým si mohou sednout a sledovat své děti. Součástí
Tonga je i nákupní centrum Albert, kam mohou jít rodiče, když chtějí využít čas nákupem.
Cena: 199kč na osobu
599kč pro celou rodinu
Před tím, než vstoupíte do Tonga, u pokladny dostanete náramek s plastovým čipem, který pak při odchodu musíte vrátit. Náramek slouží k nakupování v restauraci, která je přímo v Tongu. U pokladny dáte tolik peníz, kolik
chcete mít na náramku dobyto. Když jsi něco chcete koupit např.: jídlo, pití...., přiložíte čip a odečtou se peníze.
Já už jsem v Tongu jednou byla. Byla jsem tam celý den. Večer jsem pak byla strašně unavená, ale den v Tongu
mě opravdu bavil. Pobočky najdete v Hradci Králové, Pardubicích a také v Praze.
Kateřina Krivčíková,
třídní redaktorka, 7. ročník
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Všichni se určitě těší na nové filmy. Tady je přehled toho, co nás čeká tento rok.
Chipmunkové čiperná jízda - Animovaná pohádka o známých hlodavcích.
Zootropolis: město zvířa t- Animovaná pohádka o zvířatech co si žijí jako lidé.
Kung-fu panda 3 - Pokračování pohádky o známé kung-fu pandě.
Hledá se Dory - Pokračování pohádky Hledá se Nemo.
Angry Birds ve filmu- Legendární Angry Birds ve filmu.
Doba Ledová: Mamutí drcnutí - Další díl filmu Doba ledová.
Deadpool - Od tvůrců Marvel je tu nový a vtipný film.
Batman vs. Superman: úsvit spravedlnosti - Poprvé se spolu ve filmu utkají Batman a Superman.
Capitan America: Občanská válka - Pokračování prvního dílu Kapitána Ameriky.
X-Man: Apokalypsa - Další díl úspěšné série filmů X-man.
Adéla Lörinczová, třídní redaktorka,8. ročník

Excelent soldiers 2016
Ve dnech 4.-6. 3. 20016 se v Deštném v Orlických horách konaly
závody ve freestylovém skákání na lyžích. Tento rok závod povýšil na vyšší úroveň, jelikož se stal jednou z evropských kvalifikaci na X-Games, což je nevětší závod adrenalinových sportů
na světě. Samotný závod se rozdělil do tří dnů. V prvním dni,
což byl pátek, se nejezdilo, ale konala se večerní-noční párty.
Druhý den se od 9.00. ráno do 20.00 večer jezdilo s tím, že do
16.00 se pouze cvičilo. V neděli od 9.00 do 13.00 probíhalo cvičení. Poté od 14.00 do 16.00 kvalifikace a nakonec od 17.00 do
19.00 se konalo velké finále, kde se utkalo 16 nejlepších. Mezi
nimi byl i jeden Čech, a to Dan Hanka. Ten se bohužel neumístil
na vyšších místech, ale dostal se do nejlepších osmi. Nakonec byl
na prvním místě Američan John Brown, na druhém místě se
umístil Kanaďan Teal Harle, na třetím místě byl Rakušan Victor
Moosmann a na čtvrtém místě skončil Kanaďan Taylor Wilson.
Na tomto finále jsem osobně byl (jako divák samozřejmě) a bylo
to velice zajímavé. I přesto, že jsem snowboardista. Určitě bych
vám doporučil, abyste tuto akci příští rok navštívili.
Sam Kiszka,
redaktor, 8. ročník
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David Cvejn
Vojta Moravec

Frank Gazdík

Jana Bartošová
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Joachim Kiszka

Kateřina Mičková

Jonáš Kubů

Agáta Gazdíková, 7. ročník
Dopis mému druhému já ve věku 45 let
Ahoj Agi,
Píšu ti dopis z minulosti
do daleké budoucnosti.
Dnes je ti už čtyřicet pět let,
těch třicet dva roků uběhlo jak krátký let.
Píšu o mých snech a přáních,
za pár let se rozplynuly znenadání.
Nejspíš teď máš tři děti a bydlíš v nějakém velkém
domě,
jenže když jsem byla malá, tak tohle nebyly představy
pro mě.
Dřív jsem květiny ráda měla,
narcisy, fialky, růže a byla jsem voňavá celá.
Jenže problém jeden tu byl,
já měla jsem alergii na včelí pyl.
Tak další můj sen zmařen byl.
Já snila o cestování po světě,
New York, Paříž, cesta po cestě.
Jako pan učitel Killar dobrodružství jsem zažít chtěla,
jenže to bych se jazyky asi začít učit měla.
Já jsem to však nevzdala,
angličtinu s němčinou jsem se šprtat začala.
Jenže já moc dobrou paměť nemám,
tak jsem si řekla, že toho nechám.
Jen v představách jsem o Londýně snila,
ale má naděje na cestování úplně se vypařila.
Ve druhé třídě mě ale něco jiného bavilo,
mě a mou kamarádku divadlo okouzlilo.
My na dramaťák jsme chodily spolu
a na akademiích jsme reprezentovaly školu.
Já v Hollywoodu herečkou chtěla jsem býti
a na divadelní konzervatoř jíti.
A tak jsem hrála roli za rolí,
mně a Máje tleskalo celé okolí.
Má první role byla Jeníček,
co ježibabě loupal perníček.
Loupežníka, čerta, Mařku,
starou babku kořenářku.
Jednou jsem byla i vypravěč,
který měl na starosti jen úvodní řeč,
ale ani s tím jsem problém neměla
a i tak jsem si to užila.
Však přišla jedna trapná role
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a mě z toho začala hlava bolet.
Nemohla jsem se rozhodnout vůbec,
ale v té době jsem nevěděla, že by to mohl být konec.
Já nechtěla se ztrapnit před jistou osobou
a poté se stalo divadlo pohromou.
Já hloupá jsem tu roli odřekla
a tím jsem si divadlo ze života úplně odsekla.
Paní učitelka byla naštvaná
a chtěla abych v dramaťáku už víc nehrála.
Smutná jsem z toho velmi byla,
ale naštěstí jsem si něco jiného rychle oblíbila.
Mě kreslení začalo velmi bavit
a to jsem si jen tak nenechala zmařit.
Však teď jsem si to trošku upravila,
a na designovou školu bych momentálně chtěla.
Jenže teď stejně nemám tušení,
pro jakou profesi budu mít v budoucnosti vzrušení.
Já ale nevím, jaké povolání máš teď,
jen vím, že ti je dnes čtyřicet pět let.
Tak ti přeji hodně štěstí a zdraví
a doufám, že tě tvá práce baví.
Tak to už je asi vše,
pozdravuj děti ode mne.
Už bych ale vážně mohla končit - se mi zdá
S pozdravem tvoje třináctiletá JÁ.
Agáta Gazdíková, 7 ročník

Co je to sen?
Dalo by se říct, že sny jsou
iluze vytvářené mozkem během spánku. Sny často ukazují nemožné, nebo nepravděpodobné události. Vycházejí z
vnějších a vnitřních podnětů,
představ a vzpomínek spícího.

Snář
Někteří lidé věří, že sny mají
určitý význam. Pro určování
významů snů vznikly snáře. V historii se věřilo, že sny
předpovídají budoucnost.

REM fáze a NREM fáze spánku
Sny se objevují v obou fázích. V REM fázi jsou sny živé,
barevné a nelogické. První sny se dostavují 70 minut po

usnutí a trvají 10-30 min. V NREM fázi bývají
sny často jednoduché a obyčejné. Většina lidí
95% snů zapomene.

Nepříjemné sny
Noční děs- dostavuje se krátce po usnutí. Jde o
náhlé vytržení ze spánku s velkým úlekem a pocitem úzkosti. Noční děs je zpravidla spojen
s krátkým strašidelným snem. Projevuje se hlavně
u dětí.
Noční můra- sužuje spícího během noci. Má
delší trvání, bohatší obsah a nevede k probuzení
spícího.

Lucidní sny
Je to zvláštní typ snění, při kterém si uvědomíte,
že sníte. Zjednodušeně řečeno, jde o „probuzení
ve snu“. Lucidní snění lze naučit pomocí mentálních technik. Člověk, který si uvědomí, že je ve
snu, může svůj sen libovolně měnit a dělat si
v něm co chce.
Karolína Marešová,
třídní redaktorka, 8. ročník

TRIVIUM REVUE

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.

