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Další  úspěch naší redakce! V letošním ro-
ce se náš časopis Trivium Revue opět 
účastnil celostátní soutěže Školní časopis 
roku a v kategorii základních škol—II. 
stupeň  získal v Královehradeckém kraji  
třetí příčku a tím si zajistil postup do ce-
lostátního finále, které se bude konat v 
Brně začátkem prosince. Tímto chci celé 
redakci  poděkovat za celoroční práci a 
volný čas, který časopisu věnovali a popřát 
všem redaktorům hodně tvůrčí inspirace 
do příštího roku.  Odcházejícím deváťá-
kům - Matějovi, Báře a Nátě přeji šťastný 
a pohodový vstup na střední školu. 

Mgr. Jiří Švejda, šéfredaktor 

A je to tady! Můj poslední editoriál, naše poslední týdny ve škole… 
Pro nás deváťáky opravdu pár posledních týdnů a jedeme dál. Každý 
jinou cestou, každý sám za sebe, už ne všichni za jednoho . Jestli 
budeme brečet? No, asi nějaká slzička ukápne, ale než budeme bre-
čet při loučení se školou, budete vy brečet při čtení tohoto časopisu. 
Že nevíte proč? Budete totiž tak dojati. Dojati našimi úspěchy. Opět 
se nám dařilo, opět jsme šampióni… Naše škola soutěžila v televizním 
pořadu Bludiště. Prozradíme vám, jak to dopadlo, ale i tak si ještě 
přečtěte, jak to celé probíhalo. Vyhráli jsme – nejdříve jednou, pak 
podruhé a nakonec i potřetí! Tak čtěte a hlavně se na nás podívejte 
v televizi!  

Matěj Grulich, 9. ročník, šéfredaktor 

Dne 31. 5. 2016 se naše škola již potřetí zúčastnila natáčení televizní soutěže Bludiště v České te-
levizi  Ostrava. Kapitánem našeho týmu byl opět Samuel Kiszka a pod jeho vedením soutěžili Nikča 
Moravcová, Natálie Balková a Pavel Zahradník. Po napínavém souboji plném zvratů se podařilo naše-
mu týmu uhádnout tajenku a získat tak patnáct bludišťáků a to rozhodlo o naší výhře. Na konci náš 
tým úspěšně zakončil celou soutěž s balancovníkem a tím si zajistil získání bronzového bludišťáka.  
Tímto děkuji soutěžícím a výbornou reprezentaci naší školy a ostatním spolužákům za podporu v 
hledišti. 

Natálie Švorcová, 9. ročník 
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 Soutě ž  TRIVIUM GOT TALENT sě konala v pa těk 20. 5. 2016 v dobř anskě  sokolovně . S lo o to, ž ě kdoko-

liv ž ž a ku  mohl př ědvě st to, v č ěm ma  talěnt. Kaž dě  vystoupění  hodnotila pořota. V pořotě  byla paní  uč itělka 

Hana Ka řní kova , ža stupčě sponžořu  paní  S a řka Hějdukova , ža stupčě řodič u  pan Ja n Baďo a ža stupčě občě pan 

stařosta Mičhal Mořavěč. Cělou soutě ž  moděřoval pan ř ěditěl Gřuličh a pan uč itěl S vějda 

 Damian Kisžka vystupoval s pogo tyč í , na ktěřě  ska kal a  dřž ěl sě jěn jědnou řukou. Přvn a č ěk Milan 

Hofman, ktěřy  na m př ědvědl běat boxing a řožtanč il i pana uč itělě S vějdu. Kamil Zahřadní k na m žahřa l na 

třubku a dostal tí m čělou pořotu a uč itělě. Lěona Hofmanova  a Těřěža Měiěřova   na m žatančovaly na pí snič ku 

od Aqua Baběs - C ista  jak la ska. Eliasž Kisžka vs ěm uka žal, jak umí  ž onglovat sě dvě ma a potě  tř ěmi mí č ky. 

Magdalěna  Gřuličhova  skvě lě žahřa la na saxofon. Ondřa Palěnč a ř, David Knap, S tě pa n Mařěk na m př ědvědli 

ž ě i ž obyč ějně  řulič ky od toalětní ho papí řu sě da  udě lat huděbní  na střoj Kažžo a žahřa li na ně j. Vojtě čh Pačou-

řěk na m uka žal, jak skvě lě umí  lě žt po tyč i, a dokončě běž použ ití  nohou. Těřěža Jělí nkova  na m žahřa la na kla-

ví ř svou oblí běnou pí sěn . S imon S vějda na m uka žal  vtipně  koužělničkě  třiky, ktěřě  řožěsma ly u plně  vs ěčhny. 

Jakub Přy mus hřa l na kytařu a k tomu žpí val pí sěn  „Co jstě hasič i….“  Sa řa  Jěčhova  uka žala, ž ě i pomočí  lěpidla 

a tř pytěk sě dají  nakřěslit tř ěba tulipa ny. Anna Sožanska  a Elis ka Ruffěřova  žpí valy pí sěn  ž filmu Titanič - „My 

hěařt will go on“ a Mařkě ta Sovinova  jě k tomu dopřova žěla na klaví ř. Těřka Gřuličhova  na m na klaví ř žahřa la 

skladbu Polonaisě od Fřěděřika Chopina. Mařěk Ondř ěj, Siva k Kěvin a Jakub Jěž ěk na m uka žali histořii žbřaní . 

Kisžka Samuěl a Nikola Mořavčova  na m spolěč ně  žahřa li na kytařu a k tomu žpí vali pí sěn  Wonděřful wořld. 

Nata liě S vořčova  žvana  Justy na na m žahřa la na klaví ř pí sěn  „Hallělujah“ 

 Do fina lě mohlo postoupit použě s ěst u č inkují čí čh. Pořota to mě la tědy opřavdu tě ž kě , jělikož  vs ičhni 

byli u plně  u ž asní . Vs ěm sě to moč povědlo a vs ičhni sě už  moč tě s í  na př í s tí  řok. Po pě timinutově m řožhodnutí  

tědy pořota vybřala s ěst u č inkují čí čh, ktěř í  postoupili do fina lě, ktěřě  sě budě konat na lětní  akaděmii.  

Kateřina Krivčíková, 7. ročník  

POSTUPUJÍCÍ DO FINÁLOVÉHO KOLA: 
 Markéta Sovinová, Eliška Rufferová a Anna Sozanská  

 Kamil Zahradník 
 Majda Grulichová 

 Leona Hofmanová a Tereza Meierová 
 Nikola Moravcová a Samuel Kiszka 

 Švejda Šimon 
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Aby tě čh soutě ž í  a u spě čhu  nas í  s koly ně-
bylo ma lo, tak jsmě sě 29.3. 2016 vydali až  
do Slěžskě  Ostřavy, do budov č ěskě  tělěvi-
žě, kdě jsmě sě žu č astnili nata č ění  soutě ž -
ní ho poř adu Bludis tě . Na s  ty m soutě ž il vě 
slož ění : Nikola Moravcová, Natálie Balko-
vá, Samuel Kiszka a Pavel Zahradník. Jěl 
s na mi jěs tě  u ž asně  fandí čí  fanklub 
(vě ts ina ž a ku  ž 2. stupně  a ně kolik uč itě-
lu ).   

       Po př í jěždu do Ostřavy jsmě jěs tě  čěl-
kěm dlouho č ěkali něž  si na s (soutě ž í čí ) 
př ěvžala paní  asistěntka a př ivědla na s do 
s atny a dala na m vybřat bařvu nas ičh dřě-
su . Vybřali jsmě si č ěřvěnou. 
V kostymě řně  jsmě sě př ěvlě kli do dřěsu  a 
př ěmí stili sě do maskě řny, kdě na s napud-
řovali, abyčhom sě v kaměř ě nělěskli.  

     A pak už  př is ěl těn vělky  okamž ik, kdy 
jsmě vstoupili do studia Bludis tě . Sěžna -
mili jsmě sě s řěž isě řěm a s moděřa tořěm 
Romaněm. Jako přvní  sě nata č ělo lasěřově  
bludis tě . Potom jsmě mě li paužu něž  asis-

těnti př ipřavili studio na dals í  nata č ění . 
Pak jsmě nata č ěli u vod, takž ě jsmě na-
bí hali do studia. V tělěviži to jě u plně  

jině , něž  když  sě na to kouka tě 
v TV. Nabí hali jsmě tam asi 
pě tkřa t, něž  sě to vs ěčhno po-
vědlo, tak jak si pan řěž isě ř 
př a l. Ti, ktěř í  tam mohli by t 
s na mi vě dí , o č ěm mluví m. 

       Pak jsmě př ěs li na přvní  
disčiplí nu – přvní  žvoně ní . Da -
lě dvě  tě mata a k nim ota žky. 
Až  jsmě př ěs li do lanově  dřa hy. 
Ja  spolu s Pavlěm jsmě byli na 
sí ti a poda vali bludis ťa ky.  Naty 
a Sam  žatí m s li na lanovou 
dřa hu s př ěka ž kami a bludis ťa -
ky ha žěli do kos u . Po tě to disči-

plí ně  diva či mě li paužu a my nata č ěli 
nas ě dojmy ž disčiplí n. Potom sě nata -
č ěla nas ě vižitka, ktěřou uvidí tě hněd 
na žač a tku Bludis tě .  

    Da lě na slědovala disčiplí na přo uč itě-
lě. Statěč ny  pan uč itěl S vějda si přově ř il 
svou křa tkodobou pamě ť. 

      Pak už  jsmě sě dostali 
k vě domostní m č a stěm, kdě jsmě ha dali 
odpově di na ota žky, ktěřě  na m Roman 
pokla dal. Da lě na slědovalo uha dnutí  ta-
jěnky pomočí  na pově d, ktěřě  na m byly 
př idě lěny podlě poč tu bludis ťa ku . Asi 
ví tě, ž ě jsmě Bludis tě  vyhřa li a to do-
končě dvakřa t. Dřuhy  děn bylo vs ěčhno 
stějně , jěn jsmě si byli o ně čo jistě js í . 
Vs ěčhny podřobnosti sě dožví tě  na 
podžim v tělěviži. Jěs tě  něví mě př ěsně  
datum, alě končěm č ěřvna jěděmě do 
Ostřavy nata č ět potř ětí . Tak na m dřž tě 
palčě, ať si vysoutě ž í mě hattřičk . 

Nikola Moravcová, 8. ročník 
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DIVERGENCE/DIVERGENT 

Režie: Peyton Reed 

Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (knihy), Larry 
Lieber (komiks) 

Rok vydání – 2015 

Žánr – akční/sci-fi/komedie 

 

Zlodějíček a podvodník Scot Lang (Paul Rudd) dostane jedinečnou příležitost. Musí se ujmout role 
superhrdiny pomocí speciálního obleku a ochránit jeho tajemství. 

Nejdříve uvedu zápory. Po zhlédnutí filmu mi nejvíce neseděl český dabing hlavního hrdiny, tedy 
Scota Langa. A řekla bych, že úhlavní nepřítel je dost hloupý. 

Na filmu se mi líbilo dobré grafické zpracování mravenců. Nechyběla ani dávka humoru a jistá spoji-
tost s Avengers. Ve filmu bylo také málo násilí.  

Myslím, že režisér Peyton Reed odvedl dobrou práci, protože i kdybych se na tento film podívala 
čtyřikrát, nepřestal by mě bavit. Musím ale přiznat, že jsem se ani na Ant-mana moc podívat nechtě-
la, protože jsem si myslela, že to bude jen další laciný superhrdina.  Ale byla jsem mile překvapena. 

Film tedy hodnotím kladně. Je to výborný rodinný film a další skvělý počin od Marvel Cinematc Uni-
verse. 

Moje hodnocení: 4,5-5  z 5                   Karolína Marešová, 8. ročník 

USA, 2014 

Sci-fi, Dobrodružný, Thriller 

Režie – Neil Burger 

Natočeno podle knižní předlohy, kterou napsala Veronica 
Roth.  

Lidé v budoucnosti jsou rozděleni do pěti frakcí (neohroženost, upřímnost, mírumilovnost, oddanost a sečtě-
lost). Podle toho, kdo co nejlépe umí. Hlavní hrdinka Tris nezapadá ani do jedné z nich. Test, který Tris složí 
ukáže, že je divergentní – má talent pro více frakcí. Díky tomu se stane hledanou osobou, kterou je třeba zlik-
vidovat. 

Film je podle mě dobře natočený. Je napínavý, má zajímavý děj a to se mi na něm líbí. Taky se mi líbí, že je tam 
přidáno i trochu romantiky. Moc se mi líbí i herecké výkony. Rozhodně byla dobrá volba dát do hlavní role Shai-
lene Woodley, která předvedla super výkon coby Tris Prior. 

Určitě tam něco, co by se dalo vytknout, je. Ale protože já nejsem opravdový filmový kritik, tak nevím, co bych 
vytkla. Možná to, že celý svět byl zničen a zbytek lidí žije v jednom městě a nikdo neví, co je za zdí, která od-
děluje město od zbytku světa. Ale je to jen taková maličkost. 

Film bych ohodnotila asi čtyřmi a půl hvězdičkami. Nechce se mi dávat úplně pět hvězdiček, protože možná jsou 
filmy lepší než tento a nechávám si trochu rezervu. Film bych určitě doporučila lidem, kteří mají rádi něco akč-
ního, dobrodružného, sci-fi a trochu romantiky. 

Nikola Moravcová 8. ročník 

ANT-MAN 
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VEČNÉ MĚSTO ŘÍM 

Ve dnech 3. až 7. dubna se konal zemědělský veletrh na br-
něnském výstavišti, který je největší ve střední Evropě a 

otevírá se jednou za dva roky. Toto výstaviště se dělí na 

čtyři části: Techagro – Mezinárodní veletrh zemědělské 
techniky, Animal Vetex – veterinární výstava, Silva Regina – 

myslivecký veletrh a lesnictví a Biomasa – obnovitelné zdro-

je. Já jsem také navštívila tuto akci a velice mě zaujala ze-
mědělská technika, kterou bylo možno i vyzkoušet.  

S nadšením jsem si prohlížela expozici finského výrobce 

traktorů Valtra, protože můj bratr si před několika lety 

koupil dva traktory této značky. Chtěla jsem vidět, jestli 
technici této firmy zase vymysleli něco nového a traktory vylepšili. Nezklamali mě a hlavně bratr s nadšením 

obcházel jejich nejnovější výkřiky v oblasti traktorové lesnické techniky. S obdivem jsem si prohlížela vysta-

vovanou Valtru ve zlatém provedení. Vypadala nádherně, měla sedadlo pro řidiče potažené kůží, špičkovou kli-
matizaci a počítačově řízenou obsluhu. Zkrátka špička. Cena – více než 3 miliony korun – taky špičková. 

S takovým traktorem můžete jet i po dálnici, protože dosáhne rychlosti i 100 km/h. Napadlo mě, že s tak dra-

hým a vyšperkovaným traktorem se fakt dá jezdit jen po čisté dálnici, protože po prvním projetí bahnem by 
už nikdo nepoznal, jak stroj původně vypadal. Určitě doporučuji tento veletrh příznivcům zemědělství, chova-

telství, veterinářství, lesnictví nebo myslivosti. Rozhodně neváhejte a za dva roky se přijeďte  podívat. 

Elis Ptáčková, 8. ročník 

Řím je hlavní město Itálie. Byl po dva tisíce let nejvý-

znamnější metropolí Evropy. Vzkvétala zde antická a řím-

ská kultura, vznikla tu římsko-katolická církev a dodnes 

je toto město sídlem papežů. Řím leží u západního pobře-

ží Apeninského poloostrova, přibližně dvacet sedm kilo-

metru od Tyrhénského moře. Má asi 2,7 milionů obyvatel 

a od severu k jihu jím protéká řeka Tibera, která ústí do 

Tyrhénského moře. Město se nachází v provincii Lanzio, 

v oblasti zvané Campagna di Roma. Historické jádro leží 

na sedmi pahorcích a to na Aventinu, Caeliu, Esquilinu, 

Kapitolu, Palatinu, Quirinalu a Vyminu. Řím je jeden 

z nejkrásnějších, nejznámějších a největších měst na 

světě. Najdeme tu množství antických památek např.: 

Koloseum, Konstantinův oblouk, Fontana di Trevi, 

Pantheon, Forum Romanum, španělské náměstí, Náměstí 

Piazza Navona atd. Toto město jsem prošla za pouhý je-

den den a za měsíc se tam vrátím. Moc se těším. 

                                             Sára Jechová, 6. ročník 

ZEMĚDĚLSKÝ VELETRH BRNO 
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Ve dnech 14.5. - 16. 5. jsem byl společně s Jáchymem Kubů 
na Mistrovství Evropy v lodní třídě RS Feva. My jsme tam 
byli už od předešlého víkendu, což bylo 7.5.- 8. 5.,  kdy se 
konal ještě jeden závod, který sice byl pohárový, ale byl 
určený k tréninku na M.E. Následující týden jsme ještě 
s jinými loděmi trénovali až do čtvrtka, kdy jsme měli od-
počinek. V pátek jsme měli trénovat s nějakým anglickým 
trenérem, ale ten nedorazil. Poté začaly závody. V sobotu 
jsme odjeli pouze jednu rozjížďku (kolo závodu), protože 
začala bouřka a dokážete si asi představit, že v ní organi-
zátoři nechtěli mít na starost cca. 80 lodí. V sobotu a 
v neděli to bylo peklo. Foukalo sice dobře, ale bylo asi 5oC a 
být v tom každý den pět hodin nebylo zrovna příjemné. Na-
konec jsme to přežili a celkově jsme skončili na 59. místě. 
Jednou  se nám povedlo dojet jako 25. Na 1. místě se umís-
tili Angličané a na 2. a 3. dvě české posádky. Moc se mi tam 
líbilo a pěkně jsem si mistrovství užil.  

Sam Kiszka, 8. ročník 

Letos je tu opět po čtyřech 
letech mistroství Evropy ve 
fotbale. Letošní ročník se 
bude konat ve Francii a pro-
běhne ve dnech  10.6 - 10.7. 
Hrát se bude v deseti měs-
tech rozmístěných po celé 
Francii (Paříž, Lyon, Marsei-
lle, Lens, Lille, Saint-Denis, 
Bordeaux, Saint-Etienne, Ni-
ce, Toulose). Na letošní ME 
se Česko kvalifikovalo ze sku-
piny A to z prvního místa. ME 

se letos zúčastní 24 týmů. Týmy jsou rozděleny po čtyřech do šesti skupin. Na následujícím obráz-
ku máte přehled skupin. Jak vidíte,  Česko ve skupině narazí na Španělsko, Turecko a Chorvatsko, 
což je dost těžká skupina. Češi začínají 13.6. od 15:00 v Toulouse proti Španělsku.  Další zápas je 
čeká 17.6 od 18:00, kdy narazí na Chorvaty v Saint-Etienne. Poslední zápas ve skupině sehrají Češi 

proti Turecku 21.6 od 21:00 v Lens. ME vyvrcholí 10.7 v Saint-Denis na stadionu „Stadion de Fran-
ce“ výkop zde proběhne ve 21:00 a doufám, že jedním z účastníků finále bude Česko!  

Matěj Grulich, 9. ročník 
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Tolik, kolik je toho možné udělat pro zlepšení životního prostředí, je spousta. Ještě více je lidí, 

kteří se o to snaží. Je toho  však mnoho, co se udělat nedá… 

Starost o lepší svět mě osobně opravdu trápí…někdy nedokážu unést, co všechno se děje. Lidé ně-

kde nemají co pít. Odpad všude kolem nás. Zvířata zubožená k smrti. Je mi z toho až k pláči. Kam 

to sakra spěje? Nebýt několika úctyhodných skupin lidí, kteří se významně zasloužili o zlepšení 

podmínek na Zemi, bylo by to ještě horší než teď. 
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Greenpeace -  je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 
zemích světa již 40 let. Cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky 
upozorňovat na jeho poškozování. 
 
 
Svoboda zvířat – je celostátní nezisková organizace pro 

ochranu práv zvířat. Sdružuje lidi se stejnými cíli. Je to nadace bojující 
za zrušení cirkusů a  zoologických zahrad.   

 
WWF-(World Wide Fund for Nature) Neboli Světový fond na ochranu přírody.  Zabý-
vá se ochranou životního prostředí. Pomáhá postiženým oblastem Země a zabývá se i 
ochranou zvířat. 
 
Unicef-  Pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá 
přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. 
Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace 
dětí nejtíživější - do nejchudších zemí a do oblastí stižených pří-
rodní nebo válečnou katastrofou. 
 
Oxfam- je významná mezinárodní charitativní organizace, která sdružuje 13 národních 
organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě.  
 
 
The Nature Conservancy-je charitativní organizace na 

zlepšení životního prostředí. Jejím posláním je "šetřit na půdu a vodu, 
na kterých celý život závisí. Conservancy se zaměřuje na půdu, vodu, 
podnebí, oceány, a města, 

 
African Wildlife Foundation - je mezinárodní organizace, která se za-
měřuje na kriticky důležité krajiny v Africe. Cíle  jsou určeny k ochra-
ně volně žijících živočichů a divoké země Afriky 
 

Toto jsou asi nejznámější organizace, které se zasluhují o zlepšení života na Zemi. Takové organi-
zace neskutečně obdivuji. Kromě těchto velkých organizací, u kterých se členem můžete stát i vy, 
je tu i mnoho jiných prostředků ,jak zemi pomoci. Například: 
 
Příspěvky útulkům – Každý útulek určitě nadšeně uvítá jak peněžitou ,tak jinou podporu. Tím, že si 
vezmete jakékoliv zvíře, také mnoc pomůžete  
Sběr odpadu - Stačí vzít pytel a vyjít si na procházku po cestě. Určitě najdete spoustu odpadu. 
 

Adéla Lörinczová, 8. ročník 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Water
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_ecology


ZOO Ostrava 

Ve středu 25. května naši školu navštívili zástupci Agentury Pernštej-
ni z Pardubic. Výukový program žákům 1. - 9. ročníku přiblížil důleži-
té události českých dějin. Co nového tato doba přinesla ve vojenství 
a jak se husitské dění promítlo do běžného života lidí té doby. Na za-
čátku představení předvedli herci rytíře v plné zbroji, lehkého husit-
ského jezdce a pěšího bojovníka polních obcí. Přiblížili nám taktiku 
klasického vojska. 36 žáku si mohlo zahrát i na posádku válečného vozu. Dozvěděli jsme se o tehdej-
ších novinkách z taktiky boje zavedených husitskými hejtmany. Ale abyste si nemysleli – samozřejmě 
jsme se i pobavili, protože herci to pojali opravdu zábavně.  Představení bylo pěkné a žákům i učitelům 
se moc líbilo. 

Tereza Grulichová, 7. ročník 

O víkendu jsem navštívila ostravskou 
Zoologickou zahradu. Tato krásná Zoo 
se rozprostírá na malebném místě 
v Ostravě. Byla jsem i v jiných zoolo-
gických zahradách, ale většinou vypa-
dají stejně. Chovají exotická zvířata 
atd. Jen málokterá zahrada vlastní vět-
šinu domácích zvířat. Ostravská zahra-
da mně byla sympatická i tím, že na 
jedno zvíře připadá poměrně velká plo-
cha. Proto u mě zatím vede a určitě se 
tam zajeďte podívat. Je tam hezky a 
prožijete hezký den ve společnosti 
známých a oblíbených zvířecích kama-
rádů. 

Elis Ptáčková, 8. ročník 

 

Vzdělávací akce „Jak válčili husité“ 

Forum Romanum  
Jedná se o zbytky chrámů a městských budov postavených 
bohatými Římany v prostoru mezi Kapitolem, Koloseem a 
pahorkem Palatinem. Fórem procházela posvátná cesta (Via 
Sacra), která vedla na Kapitolský vrch. Původně se jednalo 
o oblast plnou nepřístupných močálů, ale kvůli její výhodné 
poloze byla postupně odvezena, zastavěna a stala se cen-
trem města. Prohlédnout si zde můžete např.: Saturnův 
chrám (Tempio di Saturno), oblouk Septima Severa (Arco 
di Settimo Severo), chrám bohyně Vesty (Tempio di vesta) 
nebo dům Vestálek (Casa delle Vestali). 

Sára Jechová, 6. ročník 
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Můj táta mi koupil komiks Jirky Krále, 

tak jsem se rozhodl, že  vám o něm něco 

napíšu. Kdo je Jirka Král? Jirka Král je 

internetový nadšenec, který věnuje svůj 

čas tomu, že dává svá videa ze života na 

internet. Už tři roky natáčí videa na 

Youtube a sleduje ho zde asi 600 tisíc 

lidí. Tato činnost ho inspirovala k tomu, 

že začal vydávat svůj komiks. Komiks po-

pisuje jeho život a začátky na Youtube. 

Zatím vyšlo jen sedm čísel, ale už začíná 

psát nová čísla. Mně osobně se na něm 

líbí, že je hezky a jednoduše zpracovaný.  

Komiks vám doporučuju a doufám, že si 

ho přečtete.  

Šimon Švejda, 6. ročník 
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Kdy? 7. 5. 2016 

Kde? Lanové centrum Pardubice 

Proč? Pomoc Dětskému domovu Pardubi-
ce 

        Hokejový tým HC Dynamo Pardubi-
ce uspořádal již 4. ročník  nadačního bě-
hu. Pardubický tým pořádá mnoho nadač-
ních běhů a právě jednoho z nich jsem se 
se svoji kamarádkou zúčastnila! Výtěžek 
z tohoto běhu šel na Dětský domov Par-
dubice. Děti si mohly zaběhnout kratší 
trať o délce 1100 metrů, kterého se zú-
častnilo i pár dětí z dětského domova. 
Starší účastníci běželi o něco náročnější 
a delší trať o délce 4,5 km. Tento delší 
běh běželi i hokejisté pardubického tý-
mu, kterých se na této akci sešlo asi dva-
cet. První místo v dětském běhu vyhrál 
osmiletý chlapec, který vyhrál i minulý 
rok.  První tři děti, které doběhly do cíle, 

dostaly kšiltovku a šálu s logem Dynama. Běh 
na delší trati vyhrál rovněž stejný běžec, 
který vyhrál v loňském roce. Ten za vítězství 
dostal permanentku na domácí zápasy HC Dy-
namo Pardubice. Na druhém místě se umístil 
otec dětského výherce. Akce byla velmi pove-
dená, bylo krásné počasí, nikomu se nic nesta-
lo a všichni si to velmi užili. Jsem ráda, že 
jsem se běhu mohla zúčastnit a pomoci tak 
dětskému domovu. 

Tereza Grulichová, 7. ročník 



Pomůcky:  

 barevný papír 

 tužka 

 nůžky 

 lepidlo 

 větvičky bez listů 

Postup:   

Vezmeme barevný papír a vystřihneme z něj 
čtverec. 

Na tento čtverec nakreslíme spirálu s kulatým 
koncem. 

Spirálu poté vystřihneme a začneme ji rolovat a 
vytvoříme květ. 

Konec slepíme a květ přilepíme na větvičku. 

A máme hotovo! 

Eliška Rufferová, 8. ročník 

Případný výtěžek z prodtohoto 
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. 

 TRIVIUM REVUE  
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