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TRIVIUM REVUE 

Bára:   Co si myslíte o naší třídě? 

P. ředitel:  Osmá třída si ze vzdělání dělá srandu a ještě nepochopili, ţe 

ţivot taková prča není. My učitelé chodíme do školy kvůli vám 

a ne naopak, osmáci kvůli učitelům. 

Bára:  Jaké jsou vaše názory na české školství? 

P. ředitel:  Obecně? No dobrých škol není moc, ale v Orlických horách se 

minimálně jedna vyskytuje. 

Bára:   Čeho si na této škole nejvíce váţíte? 

P. ředitel:  Umístění v Dobřanech, dobří učitelé a docela fajn ţáci. 

Bára:  Jaký předmět nejraději vyučujete? Proč? 

P. ředitel: Momentálně německý jazyk. Protoţe je důleţitý a protoţe 

„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ 

Bára: Máte nějaký zlozvyk? 

P. ředitel:  Určitě. Nerad prohrávám v tenise a někdy jsem aţ příliš per-

fekcionista. 

      Děkujeme za rozhovor.  

 Bára Chytrá, Dominik Poul, Filip Urbášek 8. třída 

Rozhovor s Mgr. Janem Grulichem 
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TRIVIUM REVUE 

Sedmáci v Kozím chlívku 

aneb  koza nebyla doma 

 V prvním čísle časopisu 

vás chceme pozvat na malou ná-

vštěvu do Kozího chlívku. A co to 

ten Kozí chlívek vlastně je? To je 

přeci nový penzion v Deštném 

v O. h. Naše třída ho navštívila 

jednoho krásného zářijového dne 

a u té příleţitosti jsme udělali roz-

hovor s paní spolumajitelkou Šár-

kou Hejdukovou.  

 Penzion je otevřen od 1. 

7. 2011 a je celý zařízen ve staro-

českém stylu. Obsluha je obleče-

na do krojů pocházejících 

z Orlických hor. Jako vybrané deli-

katesy se zde podávají staročes-

ké pokrmy jako třeba špekové 

knedlíky, oukrop (česnečka) a 

pečený kozí sýr s višňovou mar-

meládou. Mňam, ten je velice 

chutný.  

 V horním patře jsou vkus-

ně zařízené pokoje, které jsou sty-

lizované do různých bylin a vůní. 

Najdeme zde Slunečnicový, Po-

mněnkový, Levandulový, Heřmán-

kový, Růţový, Pampeliškový, Šíp-

kový, Medový a Olivový pokoj. Ty 

vůně jsou tak okouzlující, aţ hlava 

přechází. 

 Pro relaxaci a péči o vaše 

tělo i duši můţete vyuţít široké 

nabídky aroma koupelí, masáţí a 

wellness  pobytů. Můţete zajít do 

vířivky, sauny a posilovny. Malí 

návštěvníci mohou vyuţít dětský 

koutek a venkovní hřiště. 

  My viděli všechno a nako-

nec jsme byli pohoštěni zmrzlino-

vým pohárem a limoná-

dou. Děkujeme!!!!     

 Pokud chcete za-

ţít příjemnou atmosféru, 

tak Kozí chlívek navštiv-

te. Z naší zkušenosti ho 

můţeme vřele doporučit.  

Autoři: Monika Prázová, Filip Švejda, 

Lukáš Dyntar, 7. ročník 

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

 

1. Největší savec? 

2. Chemická značka kyslíku? 

3. Kdo jako první vlastnil kočku? 

4. Mládě od prasete? 

5. Nejmenší světadíl? 

6. Co má velbloud v hrbech? 

7. Nejmenší země světa? 

 

Autoři: Vojta Palenčár, Katka Jechová, 

Kristýna Hánlová, 6. ročník  



 3 

TRIVIUM REVUE 

V prvním letošním čísle školního časopisu jsme se rozhodli, že 

vám představíme letošní prvňáčky, které učí p. uč. Jiránková a 

p. uč. Henclová. Ve třídě jich je celkem 19 a tím si získali titul 

“Největší třída“ naší školy.  Ti tam ale mají kamarádů!!! 

Kaţdému z nich jsme poloţili jednu otázku, abychom se o nich 

něco dozvěděli. Teď uţ víme, ţe Šimonovi, Aničce a Vojtovi se 

ve škole moc líbí a jsou velmi spokojeni se svojí paní učitelkou. 

Ignácova nejoblíbenější barva je černá. Tomášek rád jezdí na kole.  Oblíbené zvířátko Vojty je an-

dulka. Joachym a Adam chodí rádi na sportovní krouţek. Jendův a Jonášův nejoblíbenější před-

mět ve škole je tělocvik. Červenou barvu má ráda Alice, Eliška a Vojtíšek. Deniska a František rádi 

běhají. Klárka má nejraději anglický jazyk. Lukášek má rád ţirafy a Kačka zase delfíny. Terezka 

chce být princeznou a má ráda růţovou. 

Prvňáčci 
2011– 2012 

Přejeme všem prvňáčkům mnoho úspěchů a dobrých známek.  
     Autoři: Diana Hockicková, Miloš Zahradník a Lucka Mičková, 7. ročník 

 

Test  inteligence 

1) Kolik narozenin má 58 roků starý člověk? 

2) Některé měsíce mají 31dnů, další 30. Kolik měsíců má 28 dní? 

3) Bača má 17 ovcí. Všechny zemřou, aţ na 9. Kolik mu jich zůstane? 

4) Je to v Latinské Americe moţné, aby bratr a sestra jeho vdovy, se mohli oţenit? 

5) Kolik zvířat přinesl s sebou Mojţíš na archu? 

6) Letadlo se zřítí mezi dřívějším SSSR a Maďarskem. Kde pochovají ty, co přeţili? 

7) 3 kočky ţerou 3 myši 3minuty. 100 koček ţere 100 myší kolik minut? 

8) Na jednom drátě sedí 9 vrabců. Myslivec na ně vystřelí zdola. Kolik vrabců zůstane 

sedět na drátě. 

9) Co bylo 6. prosince 1897? 

10) Dostane noční hlídač rentu, kdyţ ve dne zemře?                                            

      Správné odpovědi na poslední straně!!!! 

 
Autoři:  
 
Daniela Hejzlarová, Antonín 
Mička, Jáchym Kahanec,  
9. ročník 
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TRIVIUM REVUE 
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TRIVIUM REVUE 

 

 

 

 

 

 

 

Autoří: Klára Dušková a  Markéta 

Andršová, 9. ročník 

Prodám 4 bílé laboratorní myšky !!! NE, JAKO KR-

MENÍ PRO DIVOU ZVĚŘ!!! Jsou zdravé a lehce se 

ochočí. Mají rádi: okurky, mrkev, kedlubnové listy, 

atd.  

VŠECHNY MYŠKY JSOU HOLKY!!!!! Kdo máte zá-

jem, ptejte se v „šestce“!!!!!  
Denisa Machová, Milan Vencl a Pavel Marek, 6. ročník 

 

INZERCE 
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TRIVIUM REVUE 

  

Na korpus budete potřebovat: 200 g polohrubé mouky, 4 

vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce teplé vody 

Na povrch: kyselejší džem (višňový, rybízový), 1,5 balíčku 

piškotů, 100 ml rumu, 50 g kvalitní hořké čokolády, 10 g  stoprocentního tuku (např. Omega) 

Na krém: 1 plechovku karamelového Salka, 250 g tučného tvarohu, 1 karamelový pudinkový prášek, 400 

ml mléka 

Pečení: Vyšší pekáček nebo menší plech vyložte pečicím papírem a těsto rovnoměrně rozetřete. Dejte 

péct do trouby při 180 °C, dokud povrch nezezlátne. Po upečení nechte vychladnout. Když je korpus stu-

dený, pokapejte povrch trochou rumu – rum můžete naředit s vodou 1 : 1. Povrch pomažte kyselejším 

džemem. 

Jemný pudinkový krém: V kastrůlku zahřejte 2/3 mléka a ve zbylém množství rozmíchejte pudinkový 

prášek. Za stálého míchání metlou vlijte rozpuštěný puding do horkého  mléka. Důklad ně promíchejte, 

aby vám nevznikly hrudky. Vařte asi jednu minutu, pak  puding dejte stranou   vychladit. Občas pro-

míchejte, aby se na povrchu neudělal škraloup. Až vychladne, tak pomocí šlehače umíchejte tučný  tvaroh 

a karamelové Salko. DOBROU CHUŤ…….  

     Autoři: Michal Honěk, Verča Hánlová a Vlasta Baše, 8. ročník 
 

ničce a lehčím bezvědomí se 

Jack probouzí na lodi Queen An-

ne ‘s Revenge (Pomsta královny 

Anny), jejímž kapitánem není 

nikdo jiný než nejobávanější ze 

všech pirátů Černovous. Ačkoliv 

se z předchozích slov může zdát, 

že noví Piráti jsou propadákem, 

věřte, že tomu ani zdaleka tak 

není. I přes všechny svoje nedo-

statky jsou i nadále koukatelnou, 

poměrně svižnou a zábavnou 

akční jízdou, u které nemusíte 

příliš přemýšlet. 

 

Autoři: M. Postler,  J. Košteyn,  Č. Ra-

da, 8. ročník 

Jack Sparrow se 

tentokrát vydává za 

fontánou mládí   
 Dva týmy závodí o to, kdo 

se první dostane k fontáně. Děj 4. 

dílu přímo navazuje na předchozí 

pokračování a hned na začátku nás 

přivádí do Londýna, kde se Jack 

snaží vysvobodit z vězení svého 

bývalého prvního důstojníka. Plán 

samozřejmě nevyjde podle očeká-

vání a Jack se tak po několika es-

kapádách, přestřelkách a honič-

kách zahrnujících anglického krá-

le, setkání se starým známým Bar-

bossou a setkání s otcem potkává 

se svojí dávnou láskou Angelicou. 

Od té dostává nabídku plavit se na 

její lodi vstříc hledání Pramene 

mládí, o němž byla zmínka již 

v závěru třetího filmu. Po další ho-

 Piráti z Karibiku-Na vlnách podivna 

 

Michal Postler: Film je dob-

rý a hodně emotivní, podle 

mě je stejný jako všechny 

předešlé díly. 

Jáchym Košteyn: Čtvrtý díl 

pirátů mě už přišel moc 

přeplácaný, málo nápaditý, 

vyrobený spíš na efekt, než 

do hloubky. Ale abych po-

řád jenom nekritizoval tak 

přece jedno plus to má. 

Výborné herecké obsazení. 

Čendouš Rada: Film se mi 

líbil ale připadalo mi že 

tam běhá 30 transvestitů v 

pirátském. 10 minut před 

koncem jsem si vzpomněl,  

že mám nasazené 3D brý-

le. 

      

 Karamelové řezy 
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TRIVIUM REVUE 

Andrea Tomášová 

Koníček: běhání, lyžování 

Přezdívka: Ája  

Vlastnosti: milá, kamarádská 

 

Aneta Moravcová 

Koníček:malování, běhání 

Přezdívka: Áňa 

Vlastnosti: hodná, pilná 

 

Štěpán Melichar 

Koníček: technika 

Přezdívka: Štětka 

Vlastnosti: chytrý, kama-

rádský, vtipný 

Kateřina Jechová 

Koníček: cestování, bruslení, 

malování 

Přezdívka: Lentilka 

Vlastnosti:  hodná, milá, stále 

vysmátá 

 

Pavel Marek 

Koníček:  jízda na kole 

Přezdívka : Pája 

Vlastnosti:  kamarádský a s 

ničím není spokojený 

 

V září nastoupila nová šestá třída, tak si dovolujeme Vám ji představit. 

Denisa Machová  

Koníček:  móda, kreslení, zvířata 

Přezdívka: Denis 

Vlastnosti:  kamarádská , hodná, 

ukecaná, vysmátá, 

 

Milan Vencl 

Koníček: PC, trampolína, bojová umění 

Přezdívka: Špejla 

Vlastnosti: chytrý, kamarádský, ukeca-

ný 

 

Jakub Ungrád 

Koníček: PC 

Přezdívka: Kuba 

Vlastnosi: kamarádský,  vtipný, 

ukecaný 

 

Vojtěch Palenčár 

Koníček: příroda 

Přezdívka: Palička 

Vlastnosti: kamarádský, vtipný 

 

Matěj Ježek 

Koníček : počítač 

Přezdívka : Ježura 

Vlastnosti : vtipný, často něco zapo-

míná 

 

 

Jan Novohradský 

Koníček: rád jezdí na kole 

Přezdívka: Honza 

Vlastnosti: kamarádský, má rád 

dějepis 

  

Kristýna Hánlová:  

do šesté třídy přišla z Ohnišova                        

Koníček: tancování, malování 

Přezdívka: Týna 

Vlastnosti: hodná, kamarádská 

 

Šárka Šimůnková 

Koníček: koně. muzika 

Přezdívka: Šíša 

Vlastnosti: hodná a chytrá 

 

Tereza Martínková 

Koníček : tancování, chov zvířat 

Přezdívka: Škudla 

Vlastnosti: hodná, kamarádská, 

milá  

Autoři: Aneta Moravcová, Šárka Šimůnková, 

Honza Novohradský a Matěj Jeţek, 6. ročník 



 8 

TRIVIUM REVUE 

 Kdo je nejoblíbenější učitel na druhém stupni?   Váš názor na p. uč. Švejdu? 

Na začátek roku jsme si připravili anketu oblíbenosti učitelů  na 

druhém stupni a také jsme chtěli zjistit, jaký mají naši spoluţáci názor na novém panu 

učitele, pana Švejdu. Jak to dopadlo, se můţete podívat v grafech. 
     Autoři: Honza Dyntar, Katka Šimůnková, Bára Kleinerová, 9. ročník 

Druhou anketu si vzali na starost noví Šestáci a ti chtěli zjistit, 

jaké jsou nejoblíbenější předměty na naší škole.  A protoţe jsou to dítka zvídavá a pilná, zašli 

se svojí anketou na I. i na II. stupeň. Jak to dopadlo? Přesně tak, jak jsme čekali!!!!!!           
 Autoří: Kuba Ungrád, Štěpán Melichar, Terka Martínková, Ája Tomášová, 6. ročník 
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Izrael je země :       

     

Čtyř moří- Středozemní, Galilejské, Mrtvé, Rudé moře 

   

Čtyř náboženství- Židé, Křesťané, Muslimové a Drůzové 

    

Čtyř svatých měst- Jeruzalém, Betlém, Hebron a Tiberias 

   

Čtyř jazyků- Hebrejština, Arabština, Angličtina a Ruština 

Hl. město : Jeruzalém – posvátné pro křesťany, židy i 

muslimy. 

Vyznavači těchto náboženství mnoho století bojovali o 

vládu nad ním. 

Složení Obyvatel podle věku 

0 – 14 Let  15-59 Let   60+    Průměrný věk 

27,59 %   59,43 % 12,98 %      47,0 Let 

 

V tomto vydání jsme se rozhodli, že vás seznámí-

me s cizími zeměmi, kulturami a obyvateli. Pro 

toto číslo jsme vybrali zemi Izrael, protože má 

velmi zajímavou náboženskou historii. 

Pokud chcete vidět víc, můžete se podívat na tento odkaz 

www.jan.grulich.cz/izrael/ , kde naleznete fotky našeho 

pana ředitele, který Izrael navštívil letos na jaře. 

By : Hana Smolová, Petr Hejzlar a Filip Marval 

IZRAEL 

Významná města 

Tel Aviv – Nejprůmyslovější 

město 

Jericho - Nejstarší město na 

světě 

Svátek :  

Muslimové – pátek  

Židé – sobota   

Křesťané – neděle 
 
Podle Centrálního statistického 

úřadu byla izraelská populace k 

roku 2005 tvořena ze 76,1 % 

Židy, 16,2 % muslimy, 2,1 % 

křesťany. Zbylá 5,6 % populace 

se nepřihlásily k žádnému nábo-

ženství. 

Svatá místa - tří náboženství 

Zeď nářku – Židé 

Omarova mešita – Muslimové 

Boží hrob – Křesťané 

http://www.jan.grulich.cz/izrael/
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TRIVIUM REVUE 

Velmi nás zajímalo, jak se v anketě mezi sebou utkají dva oblíbené kreslené seriály. Do tohoto sou-
boje jsme proti sobě postavili „Simpsonovy“ na jedné straně a „Futuramu“ na straně druhé. Jak to 
dopadlo?  Pojďte se povídat a uvidíte, kdo je podle názoru žáků II. stupně lepší. 

 
Ve stejném čase dávají FUTURAMU A SIMPSONOVY.  
Co si zapneš? 

 

 Kdo je podle tebe vtipnější? 

Jaké se ti víc líbí století? 

Která hláška tě pobavila nejvíc? 

Autoři: Klára Kárníková, 
Lukáš Vrba, Jiří Beneš,    
8. ročník 
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TRIVIUM REVUE 

Správné odpovědi do testu inteligence: 

1) Kaţdý má přece jedny narozeniny. 

2) Všechny mají 28 dnů (nebo i více). 

3) Všechny zemřou, AŢ NA 9!  

4) Ne… Ten muţ je prostě mrtvý (vdova). 

5) Mojţíš a archa? Nebyl to Noe? 

6) Od kdy se pochovávají přeţivší? 

7) Kaţdá kočka potřebuje jen 3 minuty na jednu myš. 

8) Zůstal bys sedět, kdyţ se na tebe střílí? 

  9) 6. prosince je stále ještě Mikuláš? 

10) Mrtvý muţ nepotřebuje ţádnou rentu. Navíc umřel mimo pracovní dobu. 

Obsah tohoto časopisu 

je připravován žáky školy a 

neprochází redakční úpravou. 

Názory autorů jednotlivých 

článků nemusí vyjadřovat 

názory školy. 

 TRIVIUM REVUE 

Případný výtěžek z produkce tohoto časopisu je věnován 

na školní aktivity. 


