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Editoriál
Ahoj, tak co? Užili jste si prázdniny? My doufáme, že ano!
Prázdniny už jsou bohužel za námi, a tak nám nezbývá
než se vrátit zpátky do školních lavic. A se začátkem nového školního roku přichází i řada změn. Tyto změny se neděly jen u nás v redakci, kde i tento rok přišli noví členové, ale i ve škole, která se rozrostla o dva nové učitele.
Další změnou, které si určitě brzy všimnete, je nejen nový
vzhled našeho časopisu, ale i jeho rozdělení do rubrik,
které jsou zaměřeny jak sportovně tak kulturně. Nestihli
jste o prázdninách sledovat olympiádu? Nezoufejte,
v našem časopise se o ní dozvíte téměř vše! Naleznete
tu také dobré tipy na to, co číst, poslouchat, anebo na
jaký se podívat film. Doufáme, že se vám toto číslo plné
změn bude zamlouvat a uvidíme se u dalšího čísla.
Nikola a Samuel, šéfredaktoři

Nová redakce školního
časopisu se představuje
V novém školním roce začala náš časopis připravovat nová školní redakce. Hned na první schůzce jsme si řekli, že se
na nový školní rok vyfotíme, a tím se vám představíme. O focení jsme požádali naše pana ředitele Jana Grulicha, který
nás vzal k sobě domů, a celé focení probíhalo na jeho zahradě. Panu řediteli jde focení jako báseň. Fotky, které vznikly,
jsou vystaveny ve škole naproti 7. třídě. Focení bylo zábavné a těšíme se na další školní rok, abychom se mohli znovu
vyfotit. A nakonec: „Děkujeme pane řediteli!“
Šimon Švejda, 7. ročník
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Co se děje ve škole?
K o l a

d ě t e m

Za krásného počasí v pátek 16. září předávali Andrea a Petr Radovi z
projektu Kola Dětem tentokrát u nás na Dobřanech. Své první kolo trojkolo postavené na míru a přizpůsobené jeho speciálním potřebám
- dostal Šíma, další kola si odvezli domů Karolínka, Frank a Tomáš.
I když zejména starší kluci drželi emoce pod pokličkou, jejich radost
byla patrná a Frank i Tomáš na nových kolech obkroužili nejen dobřanskou náves, ale vydali se na nich až domů. Protože Andrea s Petrem
jsou sami aktivní cyklisté, je jejich prioritou bezpečnost a děti tak ke
k olů m
dos ta ly
ta ké
nov é
př ilby.
Skvělou myšlenku a sílu projektu Kola Dětem spojenou s transparentností organizace i financování ocenil ředitel školy Jan Grulich a manželům Radovým kromě poděkování nabídnul také spolupráci na jejich
dalších aktivitách. Pokud i vás tento projekt osloví, můžete se do něj
zapojit přímo sami nebo prostřednictvím naší školy .
Děkujeme všem za krásné páteční odpoledne!
p. učitelka Andrea Dašková
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Proč kandidujete do Krajského zastupitelstva?
Když se nám některé věci nelíbí, tak nic nezměníme, pokud budeme sedět na židli a nadávat. Musíme se nějak pokusit ty věci
změnit. A myslím, že uzrál čas, abych se o to pokusil.
Proč jste se rozhodl spojit svoji politickou kariéru s TOP 09?
Jelikož žijeme v demokratické společnosti, aby mohl člověk něco ovlivnit, musí být součástí nějakého politického uskupení a
musí být řádně zvolen do nějaké funkce. Strana TOP09 mne oslovila, zda bych za ni kandidoval do krajského zastupitelstva,
smýšlením je mi velice blízká a leader našeho kraje je pan docent Heger, který je dle mého názoru skvělý a charakterní člověk.
Takže jsem nabídku přijal.
Jak se cítíte když, vidíte svoji tvář na billboardech?
Jako uličník. Není to pro mne vůbec příjemné, ale chápu, že se lidé nějak musí dozvědět, že kandiduju.
Co na to říká vaše rodina?
Ani já, ani moje rodina přesně nevíme, do čeho se pouštím. Takže možná z nevědomosti mne podporují :-) Ale jinak si mé ratolesti samozřejmě ze mne dělají legraci a fotí se u billboardů.
Co očekáváte od působení v krajském zastupitelstvu?
Očekávám, že kraj splní sliby v našem regionu, které slibuje už mnoho let. A také očekávám, že využiju svoje zkušenosti ze školství, jelikož kraj zřizovatelem mnoha škol.
S jakými reakcemi na vaši kandidaturu se setkáváte, negativními nebo spíše pozitivními?
Spíše s nechápavými. Proč to děláš? Máš to zapotřebí? Máš toho málo? Ale tak nějak mám ve své povaze, že rád přijímám
výzvy.
Jak vypadá vaše předvolební kampaň?
Velice rychle jsem pochopil, že charakter a vhodnost kandidáta nepoznáte z billboardu, ani z volebního hesla. A tak jsem začal
být trochu nad věcí. Dalo by se říct, že moje volební kampaň je 17 let práce ve škole v Dobřanech a v regionu, a jestli lidé, kteří
mne znají, budou chtít, abych je zastupoval v kraji, tak jsem k dispozici.
Můžeme se s vámi někde setkat naživo?
Naživo se se mnou můžete setkat hned další hodinu v devítce, kde učím finanční gramotnost :-) A pak také každý den v ředitelně
a nepřejte si, abych naživo přišel řešit průšvihy do vaší třídy .
Adam Baďo, 6. ročník
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Spor tovní rubrika

Olympijské hry Rio 2O16
Letní olympijské hry se tento rok
konaly v Riu de Janeiru, druhém
největším městě Brazílie. Celkem
se účastnilo 10 500 sportovců,
z toho 104 sportovců bylo z České
republiky.
Na Olympiádě se nám podařilo
získat celkem 10 medailí (7 bronzových, 2 stříbrné a pouze 1 zlatou).
Za zlatou medaili můžeme poděkovat judistovi Lukáši Krpálkovi, který
předvedl úchvatný výkon.
Za jednu stříbrnou vděčíme Jaroslavu Kulhavému, který se sice
v průběhu závodu držel na prvních
příčkách, ale Švýcar Nino Schurter
mu v předposledním kole ujel. I tak
si Jarda udržel krásné druhé místo.
O druhou stříbrnou medaili se zasloužil Josef Dostál, v disciplíně
singlkajak 1000 m muži.

Bronzové medaile:
Jiří Prskavec
Kajak
Ondřej Synek
Skif
Petra Kvitová
Dvouhra
Družstvo ČR – tenis, čtyřhra ženy (Lucie Šafářová, Barbora
Strýcová)
Čtyřhra
Družstvo ČR – tenis, smíšená čtyřhra( Lucie Hradecká, Radek Štěpánek)
Smíšená čtyřhra
Barbora Špotáková
Hod oštěpem
Družstvo ČR rychlostní kanoistika, muži (Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef
Dostál, Jan Štěrba)
K4 1000m

I když bylo spoustu čtvrtých míst a jen jedno
první místo, myslím, že se tato Olympiáda
vydařila. Čtvrté místo není úplně super, protože vám vlastně utekla o kousek medaile, ale
stejně je úspěch být čtvrtý na světě.

Nikola Moravcová, 9. třída
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Věra Čáslavská
3. 5. 1942 – 30. 8. 2016
Věra Čáslavská byla československá
sportovní gymnastka. 30. srpna
2016 bohužel prohrála svůj nejtěžší
životní boj a podlehla rakovině slinivky. Dožila se věku 74 let. Lidé na ni
vzpomínají jako na velmi úspěšnou
sportovní gymnastku, trenérku, významnou sportovní funkcionářku,
sedminásobnou olympijskou vítězku,
čtyřnásobnou mistryni světa, jedenáctinásobnou mistryni Evropy a
čtyřnásobnou Sportovkyni roku Československa. Od svého dětství se
věnovala gymnastice. Svoji sportovní
kariéru zahájila ve svých 16 letech
na mistrovství světa ve sportovní
gymnastice v Moskvě, kde československé gymnastky obsadily v soutěži
družstev druhé místo. Ve víceboji
jednotlivců skončila osmá. Téhož
roku obsadila na mistrovství Československa druhé místo. O rok později
Čáslavská získala na mistrovství
Evropy v Krakově svou první zlatou
medaili za cvičení na kladině a stříbrnou za přeskok. Dalším vrcholem její
kariéry byl rok 1964 především pak
Letní olympijské hry 1964 v Tokiu,

B Ě H Á M E

kde získala zlatou medaili ve víceboji
jednotlivců, v přeskoku a na kladině.
Československé
družstvo skončilo
druhé. O rok později na mistrovství
Evropy v Sofii získala pět zlatých medailí. Na mistrovství světa v Dortmundu v roce 1966 zvítězila ve víceboji
jednotlivců a v přeskoku, dále získala
stříbrnou medaili na kladině a v prostných. V soutěži družstev pak československé gymnastky získaly zlatou medaili. V roce 1967 na mistrovství Evropy v Amsterdamu získala zlato ve
všech soutěžních disciplínách. V roce
1968 se účastnila Letních olympijských her v Mexiku, kde získala zlato
za víceboji, přeskok, bradla a prostná,
stříbro pak za kladinu a v družstvech.
Na těchto olympijských hrách ukončila
svoji sportovní kariéru. Během slavnostního ceremoniálu předání medailí
gesty protestovala proti okupaci Československa, když stála společně na
stupínku se sovětskou závodnicí. Během slavnostního hraní sovětské hymny otočila hlavu od soupeřky směrem
do země. V témže roce byla vyhlášena
nejlepší sportovkyní světa.

S

Zajímavosti
Její jméno nese planetka (26986)
Čáslavská (provizorní jméno 1997
VC5).
Tereza Grulichová, 8. ročník
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Jak už mnozí obyvatelé a návštěvníci Dobřan zaznamenali, rozběhli jsme /doslova/
v letošním školním roce nový projekt, který se zaměřuje na fyzickou kondici a zdravý životní
styl. Denně, za každého počasí, ve 12:45 hodin vybíhají děti a učitelé na kilometrovou trať.
Děti jsou motivovány sbíráním razítek „Emil“. Kromě zlepšení fyzičky a otužování si děti posilují své volní vlastnosti a učí se „fair play“. V malé anketě vám přinášíme ohlasy samotných
účastníků.
Když jsem běžela poprvé, měla jsem divný pocit. Píchalo mě v boku. Teď už mám ale 22 razítek, když běžím, nic
mě nebolí ani nepíchá.
Nadchlo mě, jak běhají ostatní. Chtěla jsem být jako oni. Já chci běhat dál.
Nemůžu běhat, protože mám nemocnou patu. Měla jsem super pocit. Až se uzdravím, budu zase běhat!
Běhání mě baví. Je to pro mě zdravé a zábavné.
Běhá se mi dobře, ale někdy se zadýchám. Sbírám razítka s Emilem.
Když mám odpoledko, tak i když neběhám, koukám se jak vybíhají. Je to krása!
Když jsem běžela poprvé, hrozně mě to bolelo. Teď už se mi ale běží líp. Mám 8 Emilů.
Chci si hlavně zlepšit svou fyzičku. To se mi hodí i na fotbal.
Chci být nejrychlejší!
Běhám, abych byl zdravý.
E team
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Metallica vydá nové album
Metallica po osmi letech vydá nové dvojalbum jménem Hardwired…To Self-Destruct.
Deska se na trh uvede 18. listopadu a obsahuje 80 minut hudby. Bubeník a jeden ze
zakládajících členů kapely Lars Ulrich, k tomu řekl toto: „Už se těšíme jako blázni, abychom mohli se všemi svými kamarády ve světě sdílet naše nové skladby. Posledních
osmnáct měsíců jsme to rozjížděli ve studiu s Gregem i bez něj a zas nakopávali naše
tvůrčí motory. Hraní nové hudby, ponoření se zas do toho všeho, co milujeme na světě
ze všeho nejvíc…. Takže se připoutejte. Už se to blíží. „
Očekává se, že Metallica se novou deskou vyjede na světové turné. Doufejme, že nezapomene na své fanoušky v České republice….

Návrat Guns N‘ Roses?
V minulosti měl zpěvák Axl Rose spory s kytaristou Slashem. Skupina se rozpadla a
Rose zůstal jediným jejím zakládajícím členem, který v kapele zůstal. Teď ale došlo
k vylepšení vzájemných vztahů, kapela je zase pohromadě v původní sestavě a vyrazila na turné. Už byli v Severní Americe a do konce listopadu budou v Jižní Americe.
Potom vyrážejí do Japonska, Austrálie a pak snad přijde na řadu i Evropa.
Letos Axl Rose také zastoupil zpěváka kapely AC/DC Briana Johnsona, kvůli jeho
zdravotnímu stavu, na turné. Fanoušci mají na tuto náhradu různé názory. Podle některých to bylo příšerné, jiní říkají, že Axl skvěle zapadl a byl velmi důstojná náhrada.

Freddie Mercury by oslavil 70. narozeniny.
Rocková legenda, zpěvák kapely Queen, by 5. 9. 2016 oslavil své 70.
narozeniny. Freddie byl majitelem jednoho z největších hlasů v historii
populární hudby. Bohužel se dožil jen pětačtyřiceti let, kdy zemřel kvůli
nemoci AIDS. Jeho nejznámější písně We Will Rock You, We Are The
Champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga atd. jsou však nesmrtelné. Na jeho počest se mezinárodní astronomická unie rozhodla podle Freddieho pojmenovat asteroid.

Ozzy Osbourne chystá nové album.
Ozzy říká, že uzrál čas na to, aby se pustil do nové desky. Má to v plánu
až skončí turné s Black Sabbath. O Black Sabbath řekl: „ S nimi to byla
úžasná životní cesta, která mi toho hodně vzala, ale i hodně dala. Teď
jsem na turné, a už mám nápady na svoji sólovou desku. Trochu mi to
pomáhá nemyslet na ten poslední koncert, který je teď před námi.
Toho se trochu bojím. Bude tam příliš emocí. Hned jak Black Sabbath
skončí, chci naskočit do studia se svoji kapelou a začít točit. Mě ještě
na podiích uvidíte…‘‘

Karolína Marešová, 9. ročník
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O tomto příběhu jste již asi slyšeli, ať
ve 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 současně 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
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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 Západozemi 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 ona
to však nebude mít jednoduché.
Sám jsem se koukal na seriál,
četl i knihu a určitě bych oboje doporučil.
Samuel Kiszka, 9. ročník

Národ
Poznáváte tu zemi? Po jejích okrajích jsou
vodopády padající do nekonečných prostorů vesmíru a na svých bedrech ji nesou
čtyři obrovští sloni, kráčející po krunýři vesmírné želvy A'tuin. Pro ty z vás, kdo neví o
čem je tu psáno, se jedná o smyšlenou
Zeměplochu, knižní zemi britského spisovatele Terryho Pracheta, v níž se událo tolik
příběhů, že je bylo možné sepsat do několika desítek knih. A od téhož spisovatele
pochází i mnoho dalších knih, včetně jedné
s názvem Národ. Tato kniha vypráví příběh
chlapce jménem Mau, který se po přežití
tsunami srovnává se ztrátami a učí se žít
s tím, co mu zbylo. Přitom zjišťuje, že při
vlně ztroskotala na ostrově loď a jedinými
přeživším je britská dívka Erminthruda,
která se mu představila jako Dafné, a papoušek. Ti dva se postupně navzájem poznávají, pomalu se učí jazyku toho druhého
a dívka pozvolna poznává kulturu a způsoby tohoto ostrova, které se velmi, ale opravdu velmi liší od těch, co doposud znala.
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Přece jen, jak její babička s oblibou
říkala: ,,Stačí jen 136 smrtí a tvůj
otec se stane králem.“ Celý tento
příběh je zasazen někde do 17. století a nějakého paralelního vesmíru,
takže to celé knížce dodává lehký
nádech fantastična. Pokud znáte
nějaká díla Terryho Prachetta, jistě
víte o čem mluvím, a pokud ne, určitě
doporučuji jak Národ, tak i knihy
ostatní.
Samuel Kiszka, 9. ročník

Terry Pranchet
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Návštěvy neznáma
FrostFood
V srpnu jsem navštívila firmu v Rokytnici v Orlických
horách, která vyrábí mražené výrobky. Jelikož je to potravinářská firma, tak se
tam velice dbá na hygienu.
Proto jsem si před vstupem
do areálu musela sundat
náramek a řetízek. Dostala
jsem „skafandr“ (kombinézu
z netkané textilie) a čepici
na hlavu. Poté následovala
dezinfekce rukou, pak jsem
šla do výrobny pizzy.
Nejprve jsem viděla, jak
robot polévá pizzu kečupem.
Tento základ jede po páse,
kde ho stroj posype sýrem.

Vyšehrad
Už jako malá jsem se hodně
zajímala o spisovatele, jako
třeba byla Božena Němcová.
Na ni jsem se hodně vyptávala, zajímali mě také hudební
skladatelé, např. Bedřich
Smetana či Antonín Dvořák.
Mým velkým vzorem je žena,
která byla podle mě velice
odvážná a statečná, a kterou
komunisté odsoudili k trestu
smrti - Milada Horáková.
Všechny tyto významné české
osobnosti byly pohřbeny
v Praze na Vyšehradě. Jen
Milada Horáková, kterou po
oběšení zpopelnili a její ostatky dosud nebyly nalezeny, má
na Vyšehradě pouze symbolický pomník. A tak jsem se při
prázdninové návštěvě Prahy
rozhodla, že se tam s taťkou
půjdeme podívat, vždyť už
jsme byli tak blízko.
Nacházelo se zde opravdu

Když jsou na pizze všechny
složky, jede do mrazicího
boxu. V něm zůstane tři
čtvrtě hodiny. Pak ji další
stroj vyndá z formy a sousední robot ji obalí fólií. Další výrobní prostor je tzv.
krabicárna. Nejdříve stroj
nafoukne krabici a následně
pizzu vloží do krabice. Pizza
v krabici pak projede snímačem, který kontroluje, jestli
je krabice plná. Pokud je
náhodou prázdná, prostřelí
ji, čímž způsobí strašnou
ránu. Zažila jsem to na vlastní uši. Děravý obal pak spadne na zem. Pizzy se dále
vyrovnávají na palety, kde
jsou obaleny folií a následně
jedou do mrazíren, kde je

mnoho hrobů a náhrobků se
jmény, které jsem vůbec
neznala. Chodili jsme
s taťkou od hrobu ke hrobu
a pátrali, kde jsou pohřbeny
osobnosti se slavnými jmény. Jak jsme se později dověděli, u vchodu je informační tabule s plánem hřbitova,
ale ten jsme přehlédli. Až
na konci jsme našli mé oblíbence, které jsem chtěla
vidět. Pak jsme ještě nahlédli do sousedního chrámu svatých Petra a Pavla.
Z Vyšehradu byl nádherný
pohled na Prahu. Na závěr
bych chtěla říct, že jsem
ráda za návštěvu tohoto
místa a dlouhou si budu
pamatovat krásný pohled na
město a chrám. Pokud budete mít cestu do Prahy a na
Vyšehrad, zastavte se tu, je
na co se dívat.
Elis Ptáčková, 9. ročník

stálá teplota -20°C. Zde
čekají na příjezd kamionu,
který je rozveze do obchodů.
V supermarketech už jen
čekají, až si je někdo koupí,
dostane hlad a doma si je
dopeče a pak se do nich
s chutí zakousne. Jsem ráda, že jsem mohla vidět, jak
se taková pizza vyrábí ve
firmách a nikdy nezapomenu na zážitek, když jsem
byla v mrazícím boxu, pak
jsme vyšli ven a zažila jsem
tak teplotní rozdíl 50°C. Až
půjdu v obchodě okolo krabic s pizzami, vzpomenu si,
jakou cestu už mají za sebou.

Výrobky FrostFood

Elis Ptáčková, 9. ročník

Hrob Boženy Němcové

Pomník Milady Horákové

T r i v i u m

R e v u e

Nové tváře ve škole
Co se Vám na této škole líbí a proč jste si jí vybrala? Tak to je jednoduché! Dokud
jsem četla články o této škole, vždy se o ní psalo v superlativech viz. poslední
šetření PISA. To se tedy musí líbit každému. Učit na vesnické škole a ještě k tomu
v pěkném okolí by on chtěl každý, chvilku jsem však musela vyčkat, zda si mě
vybere i pan ředitel.:-)

M g r .
I r e n a
P a ř í z k o v á

Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byla malá a proč jste se rozhodla zrovna pro učitele? Jako malé holky jsme si s kamarádkami hrály na školu- chvíli
hrála paní učitelku jedna, pak jsme se vystřídaly. Takže asi jsem již tenkrát směřovala k učitelství!
Jaké předměty Vás ve škole nejvíce bavily? Jednoznačně u mne vedl tělocvik a
výtvarná výchova.
Na jaké hudební nástroje hrajete? Kdysi jsem hrála na klavír, ale byla jsem lína
cvičit, tak ho rodiče prodali. Lesní roh jsem zase nechtěla nosit- byl těžký- hraní
tedy také nemělo dlouhého trvání, a tak jsem zůstala u zobcové flétny a jen jsi
tak trochu pískám.
Jaké jsou Vaše záliby? Mám ráda sjezdové lyžování, cyklistiku, volejbal, občas
„kutám“ na zahradě. Moc ráda čtu- hlavně detektivky ale potřebovala bych, aby
měl den 48 hodin, aby bylo na čtení více času.
Máte nějaké domácí mazlíčky? Synové již vyrostli, takže doma již žádné nemám.
Kdo by je krmil?
Jakou třídu učíte? Učím pátou třídu, občas odskočím za dívkami do 6. a 7. třídy
na TV a za osmáky na VV.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Krivčíková 8.ročník

M g r .

M a r t i n

Ž i l k a

Co se Vám líbí na této škole a proč jste si jí vybral?
Líbí se mi pan ředitel, žáci, prostředí a jak vaří v kuchyni.
Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl malý a proč jste se
rozhodl pro učitele?
Když jsem byl malý, chtěl jsem být veterinářem a stal jsem se učitelem, protože to od veterináře nemá moc daleko.
Jaké předměty Vás ve škole nejvíc bavily?
Ve škole mně nejvíc bavila hudební a výtvarná výchova.
Na jaké hudební nástroje hrajete?
Hraji na harmoniku, bicí a piano.
Jaká jsou Vaše záliby?
Mé záliby jsou jízda na koni, řezání železa uhlovou bruskou a házení
bumerangem.
Máte nějaké domácí mazlíčky?
Mám doma ovce, psy, pavouky a potkany.
Jakou třídu učíte?
Učím 3. třídu.
Děkuji za rozhovor.
Agáta Gazdíková, 8. ročník

T r i v i u m

R e v u e

ZE SVĚTAZVÍŘAT
Japonsko a kočky
Na Japonském ostrově Aošima
se přemnožily kočky, dříve na
ostrově bydleli lidé, ale
v současné době jej obývají
z 80% kočky. Japonci kočky milují a tak na kočičí ostrov začali
dovážet jídlo z celého Japonska.
„Jídlo začalo proudit z celého
Japonska“ , řekl starší muž Kazujuki Ono, jehož vzkaz celou
akci spustil.

„Máme ho tolik, že už ho
nemáme kam ukládat. Ale
kočky nikdy nebyly šťastnější,“ dodal s tím, že první
krabice s krmením do přístavu na Aošimě začaly připlouvat z půl hodiny vzdálené
pevniny 22. února, což je v
Japonsku oficiálně vyhlášený Den koček.

Adéla Lörinczová, 9. ročník

Kočky na ostrově Aošima

Medvědi v Tatrách
Medvědi ztrácejí plachost
Na Slovensku ve Vysokých Tatrách
vyhlásili mimořádnou situaci. Medvědi postupně ztrácejí plachost, jsou
přemnožení a ohrožují obyvatele.
Zvýšený výskyt byl zaznamenán
v místních osadách Štrbské Pleso,
Tatranská Lomnice nebo i mezi domy ve Starém Smokovci.
Medvědi ale nevyhledávají lidi, nýbrž
kontejnery se zbytky jídla. Pro šelmu
je to jednodušší než lov. Snaží se
dostat i do budov. Dobývali se do
hotelu ve Starém a Novém Smokovci, do Základní školy s Mateřskou
školou Dolný Smokovec a do budovy
Základní školy v obci Vyšné Hágy.
V některých případech napadají i
psy.
Setkáni s medvědem – Jak se zachovat?
Útěk? Rozhodně ne. Pokud začnete
utíkat, vrozené instinkty medvěda
způsobí, že vás začne pronásledovat. A i když medvěd vzhledově nevypadá moc jako velký běžec, věřte, že
vás dožene. Medvědi jsou i výborní
lezci, takže vylézt na strom vám také
nepomůže.
Pokud narazíte na medvíďata, rozhodně se s nimi nesnažte komuniko-

vat, ani se k nim úmyslně přibližovat. Medvědice totiž bude určitě
nablízku a při ochraně mláďat je
velmi nebezpečná.
Když potkáte samotného dospělého medvěda, vyvarujte se očnímu
kontaktu a nekrmte ho ani se
k němu nepřibližujte. Snažte se
pomalu vrátit směrem, odkud jste
přišli. Pokud vás medvěd následuje, ale udržuje si odstup, pokuste
se ho odehnat tím, že zvednete
ruce nad hlavu a tím se uděláte
většími. Jestli vás ale medvěd
následuje i nadále, zkuste odhodit
část svého výstroje, např: bundu,
batoh, nebo cokoli, čím můžete
medvěda na chvíli zabavit.
No, a jestli dojde na nejhorší a
medvěd vás napadne, hrajte mrtvého; rychle si lehněte, hlavu tlačte ke kolenům a snažte si rukama
chránit hlavu. Až o vás ztratí zájem, počkejte ještě aspoň tři minuty bez hýbaní a ležte stále na zemi,

Medvěd hnědý
Jde o největší evropskou šelmu.
Délka těla: 2-4 m
Hmotnost: 100-800 kg
Délka života: 20-30 let
protože se může stát, že medvěd bude stát opodál, a čekat jestli se pohnete.
Pokud ale při túře do hor neuhnete
z vyznačených stezek, pravděpodobnost, že medvěda potkáte, je minimální. A navíc, medvěd je dost plachý,
pokud to není medvědice s mláďaty,
která, jak už bylo zmíněno, může být
opravdu nebezpečná, když si myslí, že
je ohrožujete.
Ze slovenských hor jsou ale známé i
případy, kdy medvědi vyhledávali batohy turistů, protože většinou obsahují
jídlo, a medvěd jde jednoduše za pachem.
Karolína Marešová 9. ročník

T r i v i u m

R e v u e

Návod
Jak (ne)překládat z češtiny do angličtiny
Česky:

Anglicky:

Párek milenců

Sausage of lovers

Potkan

Meeter

Podvraťák

Undergater

Petr Bezruč

Peter Handsfree

Martin Dejdar

Martin Give-a-present

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

C Christopher the Bastard from Afterspoons and Without Satelits

Jsem z východu

I am from exit.

Tvé oči září

Your eyes September.

Vrhnul na ní dlouhý pohled.

He vomitted a long postcard on her.

Škoda mluvit.

Damage to speak.

Nebuď labuť.

Don’t wake up a swan.

Odpočívej v pokoji.

Relax in the livingroom.

Můj drahý příteli.

My expensive friend.

Kde se vzala, tu se vzala.

Where she married herself, here she married herself.

Nikola Moravcová, 9. ročník

NIGHTWISH
Nightwish je finská metalová skupina. Skupina vznikla
v roce 1996. Zakladatelem této skupiny je Tuomas Holopainen. Prvním zpěvačkou ve skupině se stala Tarja Turunen,
která svým nádherným operním hlasem zpestřila tuto skupinu. Dále ve skupině byli i Emppu Vuorinen, Marco Hietala
a poté se k nim přidal i bubeník Julius „Jukka“ Nevalainen.
Nejznámějšími hity jsou Phantom of the Opera, Sleeping
sun apod. V roce 2005 členové Nightwish vyhodili Tarju a
místo ní nastoupila Anette Olzon. Skupina s ní zahrála písničky, jako jsou Bye bye beautiful nebo Amaranth. Anette
v roce 2012 odešla a nastoupila Tarjina kamarádka Floor
Jansen, která zpívá se skupinou dodnes, ale od začátku
září si skupina opět dala pauzu, a co se stane dál, nikdo
neví…

Eliška Rufferová, 9. ročník

T r i v i u m

R e v u e

Výprava do Belgie
V neděli 16. října se několik žáků 9. a 8. třídy vydalo do města
Oudenaarde v Belgii.
Cesta ubíhala rychle a zanedlouho už jsme byli v Belgii. Když
jsme dorazili na vlakové nádraží v Oudenaarde, už na nás
čekali belgičtí studenti a po krátké cestě jsme přišli do jejich
školy. Jen co nás po škole provedli a ukázali nám, kde co je,
všichni jsme se spolu pomocí několika her seznámili a poté
odešli do svých rodin.
V úterý jsme opět ráno šli do školy a tam se dozvěděli více o
fotografickém projektu, dále následovala hodina holandštiny a
hodina o historii Belgie. Poté co jsme se rozešli jsme měli krátký rozchod a následně nás belgičtí studenti vzali na bowling.
Večer jsme jako obvykle šli k rodinám.
Ve středu jsme společně jeli navštívit město Ghent. Tam jsme
byli rozděleni do skupin a museli chodit po památkách a fotit
se s nimi. Sice jsme nakonec dost promokli, ale to nám nevadilo, protože jsme hned poté šli do Aquaparku, kde jsme si to
všichni neskutečně moc užili. Po návštěvě Aquaparku jsme jeli
zpět do našich rodin.
Ve čtvrtek jsme navštívili ptačí rezervaci ZWIN, kde jsme měli
možnost projít se po krásné přírodě a dozvěděli se spoustu
zajímavých informací. Po vyčerpávající návštěvě rezervace
jsme jeli na pobřeží Belgie, kde jsme se kochali krásou Severního moře. Tam jsme nakonec pěkně zmokli a jeli zpět do
našich rodin, kde jsme se ale nezdrželi dlouho, protože jsme
šli do školy na „diskošku“, kde si to všichni moc užili.
V pátek jsme šli do školy, kde jsme shrnuli náš fotografický
projekt, a následně psali test o Evropě. Poté jsme šli do parku
a tam si zahráli nějaké další zábavné hry. Pak přišlo na řadu
karaoke, u kterého jsme se všichni moc pobavili. Po karaoke
už bohužel nastal čas se rozloučit a tak následovalo dojemné
loučení na vlakovém nádraží v Oudenaarde. Vlakem jsme přijeli zpět do Bruselu a tam nastoupili na autobus zpět do Prahy.
Já si myslím, že výlet do Belgie se opravdu moc povedl a doufám, že ostatní na to mají stejný názor. J
A na závěr pár otázek pro zúčastněné zájezdu. Myslím, že
bude zajímavé, když budou některé otázky, ty směřované Belgičanům, psané v angličtině. Předpokládám, že hlavně ti mlad-

ší, kteří angličtinu tolik neovládáte, se prostě někoho na
překlad zeptáte.
Were you looking foreward to our arrival, or did you have
some other feelings?
Lukas: Yes I was very excited becuse I wanted to meet
everyone.

Myslíš že se návštěva povedla? Těšíš se na jejich příjezd
k nám?
Kuba: Návštěva se rozhodně povedla, už jen proto, že být
samotný v rodině byla super zkušenost a navíc všichni
belgičtí studenti byli nehorázně milí a hodní. Proto si myslím, že není nikdo z českých studentů, který by se na ně
netěšil.

Jaký byl tvůj největší zážitek? Co se ti nejvíce líbilo, nebo
naopak nelíbilo?
Adam: Hmmm, největší zážitek jsem si asi odnesl
z aquaparku a hodně mě pobavily jejich „záchody“.

Did you like the exchanges? And what woud you like to be
diffrent next time?
Leonard: Yes I liked it! And next time I’d love to also have
a host student.

Adéla Lörinczová, Samuel Kiszka, 9. ročník

T r i v i u m

Ze života školy
Pozor had!
Parádní úlovek našich osmáků na vycházce k závodišti při v hodině Přírodovědných hrátek.

Užovka obojková

T ř í d í m e

s

V pondělí 10. 10. se v naší škole zastavil Tonda Obal. Tonda Obal na cestách
je výuková program pro školy, který je
zaměřený na třídění odpadu, recyklaci
a ochranu životního prostředí. Akce se
postupně účastnili žáci od třetího až
do devátého ročníku. V jednotlivých
besedách se naši žáci dozvěděli, jak se
správné třídí odpad, a kde dělají nejčastější chyby. Velmi zajímavé bylo,
když nám pán ukázal, jak se recyklují
plasty a co se z nich vyrábí. Poté nám
ukázal různá videa, která nám před-

T o n d o u
stavila, jak se pracuje
s odpadky v třídičce odpadu.
Podrobně nám vysvětlil, jak
fungují spalovny a že pro životní
prostředí nejsou nebezpečné. Pak
jsme si zahráli společně hru. Každý
dostal kartičku, na které byl obrázek, ten jsme měli dát do správné
zmenšené popelnice. Beseda se
všem líbila a já osobně doufám, že
nás Tonda Obal znovu navštíví a
poučí nás dál.
Šimon Švejda, 7. ročník

R e v u e

T r i v i u m

R e v u e

Recepty nejen ze školní jídelny

Vafle
Postup:

Ingredience:
Hladká mouka

150g

Vejce

1ks

Mléko

250ml

Máslo

50g

Moučkový cukr

35g

Kypřící prášek

1lžíčka

Napřed vložíme mouku, cukr a kypřící prášek
do velké mísy a zamícháme. Pak si máslo
rozpustíme do měkka. Poté máslo vlijeme
spolu s vajíčkem a mlékem do mísy a všechno smícháme dohromady. Nalijeme těsto do
vaflové formy, a pak už jen čekáme, až se
vafle upečou do zlatova a máme hotovo.
Podávat můžeme také s marmeládou, šlehačkou a ovocem.
Přeji dobrou chuť!!!

Vafle s malina a borůvkami

Joachim Kiszka 6. třída

Lazaně

v

5 krocích
Postup přípravy:

Suroviny:
500g mletého hovězího masa
1 cibule
2-3 stroužky česneku
olej
5 rajčat
2 zelené papriky
Bazalkové pesto (pesto rosso)
10 plátků anglické slaniny
500ml mléka
30g hladké mouky
máslo
cca 12 plátků lasaní
100g strouhaný sýr
plátkový sýr

Krok 1
Nejprve na oleji orestujeme cibuli a česnek přidáme mleté maso a také
orestujeme, přidáme trochu pesta a trochu soli. Pod pokličkou dusíme
cca 15minut, potom přidáme oloupaná nakrájená rajčata a papriky a
chvíli ještě dusíme.
Krok 2
Mezitím si uvaříme bešamel-na másle uděláme jíšku, zalijeme studeným
mlékem a uvaříme. Dochutíme ji muškátovým květem a solí.
Krok 3
Na dno zapékací mísy dáme vrstvu lazaní (syrových), polijeme bešamelem, na něj naklademe anglickou slaninou a kdo chce ještě plátky sýra.
Krok 4
Další vrstva lazaní, na ni vrstvu masové směsi, opět vrstva lazaní – bešamel a zase lazaně, na ně masovou směs, opět lazaně a bešamel, kterým končíme. Jeho povrch posypeme strouhaným sýrem.
Krok 5
Pečeme cca 45 minut při 180 stupních. Před podáváním necháme chvilku vychladnout. A DOBROU CHUŤ!!!
Denisa Andrášková, 6. ročník

Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS, o. p. s. Dobřany

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

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

