
8. třída – extrm8.blog.cz 

9. třída – ocima9.blog.cz 

 

 

Takže mi nezbývá nic jiného 
dodat, než jen ČTĚTE !!!!!!!!!!!!!! 

   

Romana Pechová, 9. ročník 

Vážení čtenáři, 

úvodem bych Vám chtěla 
představit náš nový školní 
časopis. Obsahuje mnoho 
zajímavých článků s tematikou 
politiky, sportu, vědy, umění ale 
i nějaké ty legrácky. Samozřejmě 
nechybí ani informace o naší 
škole. Doufáme, že výběr našich 
příspěvků Vás pobaví a přinese 
Vám leckdy i nové vědomosti. 

 

Náš časopis je sestaven z 
příspěvků celého druhého 
stupně naší školy. Chtěla bych 
zdůraznit, že tento časopis je 
otevřený a může sem přispívat 
svými články široká veřejnost 
(své příspěvky pište prosím na 
email trivium@trivium.cz). 
Zároveň bych chtěla čtenáře 
upozornit, že každá třída na 
druhém stupni má své webové 
stránky a na nich naleznete 

všechny články, které byly mými 
spolužáky napsány. Přehled 

webových stránek jednotlivých 
tříd: 

6. třída – dobranoviny.blog.cz  

7. třída – dobrany007.blog.cz  

Monika Činčerová, 9. ročník 

Řekněte mi, kdo v dnešní době 
nemá Icq nebo Skype. Když se 
na tohle připojení jednou 
napojíte, nemůžete se 
odtrhnout a zůstanete zbytečně 
celé dny jako přilepeni k 
obrazovce. Ano Icq  je zábavné 
a příjemné tím, že si můžete 

dopisovat se všemi svými 
blízkými či příbuznými, ale 
nepříjemné je, když pak na 
dovolené bez počítače zjistíte, 
že bez něho nemůžete žít, je 
jako součást vašeho života. 
Nebudu vám tady dělat poučky, 
ať si ho nezakládáte, ani by to 
nebylo ničemu platné, protože 

každý kdo chce být stále se 
všemi ve spojení, si jde za svým 
snem nebo představou. Ale 
radím vám, neseďte doma jako 
pecky. A 
běžte radši 
ven... ☺  

Debata ve třídě. 

A je to tady! 

C O  J E   
U V N I TŘ :  

Aktuality  

Zábava  

Vaše koníčky  

Móda  

Názory  

Příběhy  

Reportáže  

ICQ je jako droga 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A   

T R I V I U M  P L U S  O . P . S .  

D O B Ř A N Y  Trivium revue 
Ř Í J E N  2 0 0 7  O D  Ž Á K Ů  Z Š  D O B Ř A N Y  

V Ý BĚR  Z  
O B S A H U  

• Dobřanská 

škola je ta 
nejlepší 

• Novinky ve 

škole v roce 
2007 

• Adrenalinová 

jízda buginou 

• Auto-moto 

• Mini horor   

• Módní policie 

• Jsi chytřejší 

než páťák? 
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„Dobřanská 

škola je jedna 

z nejlepších škol, 

a proto bych jí 

navrhoval všem 

dětem z okolí. „ 

Dobřanská škola je ta nejlepší 
Vojta Sivak, 7. ročník 

 

Dobřanská škola je jedna z 
nejlepších škol, a proto bych jí 
navrhoval všem dětem z okolí. 
Chovají se tam k nám  dobře 
a děti se k učitelům taky 
chovají slušně. 

 

Rád bych zdůraznil svůj  
názor:  že tato škola se mi 
velice líbí, rád se tady učím a 
přál bych všem dětem 
takovou školu. Máme 
skvělého pana ředitele. Je to 
pan Mgr. Jan Grulich. 

 

Já jsem vlastně již 13 let po 
různých domovech, takže vím, 
jaké jsou jiné školy. Tato je 
opravdu nejlepší. 

 

Prožil jsem pěkně těžký život 
a nikomu bych ho nepřál. Vím, 
že nejsem  na tomto světě 
sám, jen mám v životě smůlu a 
nemohl být se svojí rodinou. 
Vůbec ale nelituji, že jsem byl 
ve 2 domovech a v jednom 
diagnostickém  ústavu. 

 

Myslím, že jsou některé děti 
rádi, protože mohou být 
doma. Co bych za to dal já, 
kdybych  mohl být u mámy 
doma. 

Byl jsem 10 let v Holicích, 2 
měsíce v DDÚ a 3 roky v 
dětském domově Sedloňově. 
V těchto domovech mě 
naučili velmi moc a proto se 
tady cítím jako doma, více než 
u maminky. Nikdy mě, ale 
žádný dětský domov nemůže 
nahradit mámu, tátu a nikoho 
z rodiny. 

 

V tomto domově mě naučili 
spoustu věcí, například: 
rybařit, výtvarnou činnost, 
sport a mnoho jiných  
užitečných věcí. 
Neuvědomoval jsem si  nikdy, 
co to pro mě může znamenat 
žít v takovémto zařízení. 

 

Budu moc šťastný, když  se 
jednou dostanu domů. Až 
budu plnoletý, tak si adoptuji 
dítě a ještě 5 dalších. Chtěl 
bych, aby se netrápily jako já, 

byly šťastné a měly lásku, 
vlastní domov a vše co k 
tomu patří. 

 

Rodiče, kteří dají své děti  do 
dětských domovů, udělají to 
naschvál, tak jako mě, tak to 
je velice smutné. Až budu 
velký, tak v tom udělám  
pořádek. Děti jsou přece boží 
dar pro oba rodiče. 

 

Jsem proto rád, že jsou 
dětské domovy, ve kterých 
můžou vyrůstat spousty děti, 
které mají stejně těžký osud 
jako já.  

 

Fotografie Dětského 
domova v Sedloňově 

vymalované a vybavené 
novými lavicemi. Trochu se 
změnila i družina.  

 

Do naší školy přibylo 11 
prvňáků a 2 noví učitelé: paní 
učitelka Marková a pan učitel 
Mach.  

Nikola Čtvrtečková,        
7. ročník 

 

Naše škola se během letních 
prázdnin velmi změnila. A to 
nejen zvenku, ale i uvnitř. Byli 
jsme všichni překvapeni. Když 
jsme přišli do svých tříd, byly 

Nejen pro ně chystáme články 
o historii školy.  

 

Tentokrát se podíváme do 
roku 1930. Na internetových 
stránkách obce Dobřany jsme 
našli tyto zajímavosti: 

 

T R I V I U M  R E V U E  

Jak se mění naše škola 



Rok 1930 ... 
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Sčítání lidu v roce 1930 

V roce 1930 proběhlo  sčítání lidu. 
Ze zápisu v kronice uvádím 
některé údaje:  

• v obci je 332 obyvatel, z toho 
313 Čechů a 19 Němců  

• 1 osoba neumí psát, 8 osob je 
negramotných. 

 

Rok 1930 

Náš chudý horský kraj postrádal 
pro své děti vyššího vzdělání. 
Příčinou byla jednak velká chudoba 
rodičů, kteří by těžko nesli velký 

náklad na studie svých dítek v 
cizině, jednak přílišná vzdálenost a 
neschůdné cesty, zvláště v zimě do 
měst, kde tyto vyšší školy jsou.  

Škola byla otevřena dne 20. ledna 
1930. Počet žactva: 29 žáků z obcí 

Bystré - Doly 1, 
Dobřany 9, Kounov - 
Hluky 3, Kounov - 
Rozkoš 1, Plasnice 1, 
Nedvězí 5, Sedloňov 3, 
Sněžné 3, Šediviny 3.  

První učitelé: ředitel 
Václav Poláček, odb. 
učitel Dr. František 
Bacík.   

 

Ženské ruční práce vyučovala 
Marie Nehybová a římskokatolické 
náboženství vyučoval p. Fr. 
Hrubant.   

Prý existovala stezka, která 
spojovala okolní hrady.  Vedla přes 
Šerlich, pak přes kladské pozemí u 
Olešnice. Stezka vedla od hradu 
Opočenského do Chábor a na 
Skalku. Ze Skalky lze jít cestou 
přímo k Dobrému přes Kamenici 
až do Kounova, kde se cesta 
rozdělila k Dobřanům. Z Dobřan 
do Sedloňova, k Olešnici a k hradu 
Homoli. Další část kladsko-
bystřické stezky vedla přes 

Filip Smola, 7. ročník 

 

Dobřanský hrad se nachází za 
místním závodištěm směrem na 
západ. Hrad byl zbudován na 
přelomu 13. a 14. století. Byl 
postaven nad údolím, kde se do 
sebe vlévá Dobřanský a Zlatý 
potok. Pravděpodobně ho postavil 
rod Drslaviců. Hrad byl přibližně 
250 metrů dlouhý. 

Kounov k 
Hlukám až do 
Plasnic. 

 

První písemná 
zmínka o obci 
Dobřany je z 
roku 1361.  

Pro žáky, kteří se dojíždí do 
Sedloňova a z Deštného,  je k 
dispozici nové školní auto.  

 

Každá třída na druhém stupni má 
ve své třídě jeden starší počítač.  

 

Naše škola nabízí i mimoškolní 
aktivity: keramický kroužek, 
počítačový kroužek, hraní na 
klavír, hraní na kytaru, hraní na 

flétnu, sportovní kroužek, 
dramatický kroužek, taneční 
kroužek, náboženství, fotografický 
kroužek.         

Nikola Čtvrtečková, 7. ročník 

 

V tomto roce má naše škola cca 
125 žáků. Je o hodně lépe 
vybavena.  

 

Máme nové počítače v počítačové 
učebně. Máme dva povinné cizí 
jazyky.  

 

… a rok 2007 

Dobřanský hrad  

Zbytky hradu jsou viditelné 
i dnes 

„Máme nové 

počítače  

v počítačové 

učebně.  

K tomu 

spoustu 

kroužků  

pro zábavu po 

vyučování.“ 
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Zajímají nás 

témata, která 

hýbou 

společností. 

Aktuálně: O radaru 
Vilém Přikryl, 9. ročník 

 

V poslední době máme 
možnost sledovat značný tlak 
ze strany Američanů na nás v 
souvislosti s výstavbou radaru 
u nás. S podporou prakticky 
celé EU nám vysvětlují, jak 
nebezpeční jsou teroristé z 
Východu, Severní Korei, Iránu 
a dalších zemí. Kdo je ale 
skutečně nebezpečný a kdo je 
terorista? To nechám na Vás.  

 

Ale zpět k radaru -  bavit se o 
tom, jestli ho postavit nebo 
ne, je bezvýznamné.  Američtí 
spojenci nás postavili před 
hotovou věc. Kam se však 
vytratila jejich „demokracie“? 

 

Vláda se snaží přesvědčit 
obyvatele obcí, v jejíž blízkosti 
má radar stát, o jeho 
prospěšnosti a neškodnosti. 
Slibuje jim bohaté dotace do 
obecních rozpočtů. Podle 
vládních názorů souhlas s 
radarem přinese jenom 
prospěch. Je to tak 
doopravdy? Máme v dobré 
paměti, kdy u nás byly 
umístěny sovětské jednotky. 

 

Rusům se umístění radaru 
nelíbí. Ani prezidentu Klausovi 

se nepodařilo rozptýlit jejich 
obavy při své poslední 
návštěvě Ruska. Bývalý 
sovětský prezident Michail 
Gorbačov, za jehož vlády 
došlo k rozpadu Sovětského 
Svazu, považuje umístění 
radaru za zbytečné a myslí, že 

by se k němu naši občané měli 
vyjádřit v referendu. To si asi 
myslí i většina našich občanů. 
Naše vláda říká, že o otázkách 
bezpečnosti se nemůže 
vypisovat referendum.  

 

Současný ruský prezident 
Putin varuje, že v případě 
umístění amerického radaru 
bude muset pro zajištění 
bezpečnosti své země 
přijmout odpovídající 
opatření. V současné době 
Rusové vyzkoušeli   

„vakuovou bombu“, která je 
učenější  než bomba jaderná. 

   

Přejme si, aby radar 
neodstartoval nové závody ve 
zbrojení. 

 

 

 

Ilustrační obrázek 
převzatý z www.lidovky.cz 

ruský věštec Anatolie 
Kašpirovski tvrdí, že se Rusko 
v blízké budoucnosti 
rozpadne na řadu malých 
feudálních knížectví. Prý s tím 
neudělá nic ani tak silný 
prezident jako Vladimír Putin. 
Západní Rusko se prý stále 
více sjednocuje, zatímco 

Štěpánka Rufferová, 
8. ročník 

 

S rozlohou 17 075 400 km2 je 
Rusko největší zemí na  
světě. S počtem 142 milionů 
obyvatel je Rusko osmou 
nejlidnatější zemí. Ale přes to 

Východ prý čeká úplně jiný 
proces. 

 

A nám nezbývá nic jiného než 
čekat, jestli se tato věštba 
vyplní.  

T R I V I U M  R E V U E  

Rozpad Ruska? 



My a drogy aneb Ohrožení společnosti 
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Romana Pechová, 9. ročník 

 

Drogy jsou omamné látky, které 
mění stav člověka. Získávají se 
bud´ z rostlin nebo chemicky. 
Člověk může začít být psychicky 
nebo fyzicky závislý a tím se z 
něho stává narkoman.  

 

Znám pár lidí, co se stali drogově 
závislými, a proto vám doporučuji, 
abyste to za žádnou cenu 
nezkoušeli. Zničí vám to život a 
všichni si na vás budou ukazovat  
"to je ten(ta) co bral(a) drogy". 

Možná to od patnáctileté holky zní 
hloupě, ale věřte mi, pohled na 
narkomany není zrovna pěkný. 
Nebudu vás tady poučovat, ale 
myslete na to, že neničíte život jen 
sobě, ale i svým známým a 
především své rodině.  

 

Seznam některých 
návykových látek + vysvětlení, 
co způsobují: 

Sedativa - látky používané pro 
uklidnění při nervozitě 

Narkotika - utišují bolest, často 
způsobí usnutí 

Morfin - vyvolává vyrovnanou, 
klidnou euforii 

Heroin - tvrdá droga, funguje 
podobně jako morfin 

Nikotin - kouření vonných listů 

vynálezem z této doby byl 
„Janečkův ruční granát", hlavně 
pro modernizovanou bezpečnostní 
zápalku. Po válce začal v Praze– 
Žižkově. Krátce na to (1920) 
převzal výrobu přesných vah v 
Mnichově Hradišti. V roce 1922 
koupil  dílnu v Praze-Nuslích a v 
roce 1923 vybudoval nové haly a 
dílna si zasloužila název továrna. V 
továrně dělal zakázky ministerstva  
obrany (např. přestavba kulometů 

Václav Krug, 8. ročník 

 

Zakladatelem firmy Jawa byl 
František Janeček. Narodil se 21. 
ledna 1878 a studoval 
elektrotechniku. Po studiu 
pracoval v elektrotechnické 
továrně pražské firmy Kolben. 
Během 1. světové války prováděl 
zkoušky např.: rozbušek kanónů a 
minometů. Jeho nejznámějším 

Schwarzlose). V roce 1926 byla 
kvůli malému zájmu odběratelů 
zastavena  výroba ručních granátů 
a následně i kulometů, V té době 
byl Janeček se svým podnikáním 
plně vytížen, vyráběl různé 
produkty: od psacího stroje až po 
šicí stroje. Mohl si výrobu dovolit 
(dovolila mu to praxe, vybavení 
továrny a pracovní potenciál). 
Nakonec se ale rozhodl pro 
výrobu motocyklů. 

Mechanik Václav Laurin (1868 - 
1938) se v té době rozešel se 
svým společníkem. V Trutnově se 
vyráběla jizdní kola a chtěl zkusit 
to samé v Mladé Boleslavi. Bál se 
však jednoho obchodníka, o němž 
se řikalo, že chce podnikat ve 
stejném oboru. Kdo to asi byl? 

 

Nebyl to nikdo jiný, než pan 
Václav Klement.  V pozdější době 

se oba sešli a dohodli se, že 
vznikne firma Laurin a Klement. 
Oba podnikatelé nebyli vyučeni, 
ale zato byli plní síly a odvahy a 
důvěry v sebe a své schopnosti. V 
roce1895 začali vyrábět a 
opravovat jízdní kola. Podnikání se 
jim vyplatilo, a tak v roce 1898 
vznikla malá továrna. 

 

Pokračování příště. 

Marek Gažík, 6. ročník 

 

Mladoboleslavskému  knihkupci se 
v roce 1894 porouchalo kolo, 
poslal jej na reklamaci do německé 
firmy s dopisem napsaným česky. 
Ten se mu však vrátil zpět, 
německy napsanou větou, že chce-
li odpověď, musí psát německým 
jazykem. Václav Klement již dopis 
nenapsal.  

Co nás zajímá: Historie Škoda Auto 

JAWA - počátky motocyklové legendy 

Pokračování čtení 
pro motorkáře 
příště 

Dnes začíná 

seriál  

z historie 

automobilky 

Škoda.  

Na úplném 

začátku byla 

jména Laurin 

a Klement. 
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„Majitelé buginy 

se zeptali, jestli 

se chci projet 

buginou na 

konci závodu, až 

všichni jezdci 

odjedou svá 

závodní kola.“ 

Adrenalinová jízda buginou 
Petr Pillár, 6. ročník 

 

V letošním ročníku autokrosu 
jsem se na chvilku stal 
opravdovým závodníkem!! 

 

Napadlo mne totiž, že bych 
mohl pomáhat po závodě 
umývat buginy. Umýval jsem 
jenom jednu stejnou buginu, 
protože se mi moc líbila. Byla 
z nich nejlepší a nejhezčí. Po 
delší době umývání buginy se 
mě majitelé buginy zeptali, 
jestli se chci projet buginou na 
konci závodu, až všichni jezdci 
odjedou svá závodní kola. 

 

Až všichni závodníci dojeli, 
připravil jsem se na jízdu 
buginou. Když jsem vyjížděl, 
tak to byl dost dobrý pocit, že 
sedím v tak rychlé bugině.  

 

Opravdu to byl hodně dobrý 
pocit. První zatáčku jsem 
vybral dobře, ale za druhou 
zatáčku jsem se otočil o 360 

stupňů. Než jsem se srovnal 
znovu na kola, tak jsem válel 
sudy až k lesu!! Těsně před 
lesem jsem se zastavil a zůstal 
jsem ležet na střeše buginy!!! 
Byl to opravdu kaskadérský 
kousek! 

 

Čekal jsem, až mě někdo 
přijde pomoci obrátit znovu 
na kola. A přišla nebo spíš 
přijela záchrana - traktor, 

který mě obrátil na kola  a 
dotáhl zpět na trasu. 

 

Teď mi už důrazně řekli, 
abych jel opatrně, aby se mi 
nic nestalo. Tak jsem jel pod 
mírným plynem a zajel jsem až 

do boxu. Teprve potom jsem 
se rozklepal, ale byl to 
opravdu super zážitek.                                  

 

Má i trochu menších úprav. 
Má píst, hlavu, válec a 
karburátor z Pařízka. Jináč je 
asi v původním stavu. 

 

Dají se 
na něm 
dělat i 
různé 
blbosti, 
například 
vyjíždět 
na 

Ondřej Suchánek, 
6. ročník 

 

V prvním čísle našeho 
časopisu Vám chci představit 
můj motocykl Jawa Pionýr 21. 
Získal jsem ho tak, že můj 
starší bratr šel na hasičskou 
schůzi a tam mu ho nabídli 
jedni lidé z vesnice. Tak jsme 
neodolali a šli jsme si druhý 
den pro něj. Doma jsme 
vyměnili svíčku a roztlačili ho. 
Když jsem se na něm poprvé 
svezl, tak se mi to velice líbilo.  

 

Vartburka nebo se připravit 
na start. 

 

T R I V I U M  R E V U E  

Můj motocykl 



      

Fascinující schopnosti zvířat 
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Lucie Marešová, 9. ročník 

 

Od tvorečků, které lze spatřit jen 
pod výkonným mikroskopem, až 
po vodní obry dlouhé až 33 metrů 
- tedy delší než panelák. Tak se 
nám představuje pestrý svět 
živočichů. 

 

Je jich popsáno 1,5 milionu  druhů 
a stále vědci objevují nové, 
zejména pak v deštných pralesích, 
odlehlých horských planinách a 
málo přístupných oblastech. Mnozí 
mají schopnosti, které jim můžeme 
jen tiše závidět nebo se pokusit je 
napodobit. Každý z nás využívá 
pro život zejména  zrak, čich, 
chuť, sluch a hmat. Ovšem v 
živočišném světě se objevují 
smysly, které nás fascinují. 

 

ECHOLOKACE - není legrace 

kdo: netopýři, hmyz a kytovci 

smysl: sluch 

funguje jako: echokolátor  

slouží pro: lov, orientaci  

nahrazujeme: radarem, sonarem 

 

Při teplých večerech nad námi 
neslyšně proletí netopýr. Tento 
noční lovec se ve tmě orientuje 
sluchem. Do okolí vysílá pištivé 
zvuky o vysokofrekvenčním 
pískání a mlaskání, které se odráží 
od blízkých předmětů a vrací se. 
Ozvěnu zachycuje pomocí ušních 
boltců. Do jeho mozečku se 
transformují informace o 
vzdálenosti i velikosti objektu – i 
tenčího než je lidský vlas! Proto 
dokáže v naprosté tmě bez 
problému chytit jakýkoliv hmyz. 

 

Ozvěna vlastního hlasu je také 
důležitá pro kytovce, o kterých se 
dá říct že „vidí“ pomocí sluchu. 
Platí to i u delfínů, ti vysílají, 

nejspíše z vydutého 
čela,vysokofrekvenční skřípavé, 
mlaskavé zvuky. Potom zvědavě 
zkoumají ozvěnu,kterou zachycují 
zuby, odtud putuje do kostí a 
citlivé části ucha. Nedávno se 
zjistilo, že například delfíni skákaví 
jsou k sobě navzájem tak galantní, 
že při setkání se svým příbuzným 
svoji echokolaci na chvíli vypnou, 
aby se navzájem neohlušovaly.    

 

hrobky a na pražském Vyšehradě 
exhumovány Mistrovi ostatky. 
Lékaři se proto rozhodli je po 
lékařské stránce prozkoumat.  
Vyšetření ukázalo že Smetana měl 
výrazně menší pravou polovinu 
obličeje, což se snažil skrýt 
mohutným plnovousem a většinou 
se nechával fotografovat prakticky 
jen z levé strany. Rentgen 
napověděl, že jde o vývojovou 
anomálii způsobenou zpomalením 
růstu obličeje a další nález opět 
hodně překvapil, na obličejových 
kostech měl jednoznačné známky 
dlouhodobého infekčního zánětu-
OSTEOMYELITIDY.  

Smetanův chorobopis ve 
zkratce: 

Coby 11ti letý chlapec, když 

pobýval v Jindřichově Hradci, 
utrpěl těžké zranění a přechodně 
ztratil sluch. Došlo k tomu 
nejspíše při explozi skleněné lahve 
naplněné střelným prachem, 
kterou chlapci zakopali na poli. 
Výbuch vmetl Smetanovi do 
obličeje střepy, čerstvě 
pohnojenou ornici a navíc mu ránu 
vymyli nečistou vodou z 
nedalekého rybníka!! (To byl 
nápad!!!) Ideální kombinace pro 
zanesení infekce. Smetana při 
neznalosti antibiotik zázrakem 
přežil. Měl velké množství 
nepříjemností (ztráta imunity, 
zapálení močového měchýře, 
závratě). Zánět postihl také ušní 
kůstky, což vedlo k postupné 
ztrátě sluchu.  

Lenka Bednářová, 8. ročník 

 

Tvrdí se, že slavný český skladatel 
Bedřich Smetana zemřel na 
následky pohlavní choroby 
SYFILIS. Je to pravda, nebo 
spekulace?? Jaké nemoci 
světoznámý skladatel v roce 1884 
skutečně podlehl?? 

 

Nad touto záhadou si v posledních 
130ti letech lámalo hlavu už 
mnoho vědců. Ale až současní 
lékaři, kteří měli možnost zkoumat 
Smetanovi pozůstatky a především 
jeho lebku, pravdu odhalili. Jednu z 
hlavních rolí v tom sehrál doc. 
MUDr.:Jiří Rambo, DrSc.  V 
listopadu 1987 se konaly opravy 

Pravda o chorobě hudebního génia? 
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Strašidelná 

příhoda 

vyprávěná 

šeptem.  Bojíte 

se rádi?

Húúúúúú!! 

Bojíme se s Terezou 
Tereza Musilová, 9. ročník 

(Ilustrovala Tereza Musilová) 

Když chcete podniknout něco  
opravdu příšerného, nejlepší 
je vypravit se na hřbitov. V 
černočerném lese to obvykle 
taky nebývá nejhorší. Hlavně v 
noci, když vichřice zmítá 
zledovatělými sukovatými 
větvemi a přes měsíc se ženou 
temná mračna. 

 

Ale v obyčejném metru to 
vlastně taky dokáže být pěkně 
strašidelné. Nemluvě o všech 
těch příšernostech, které se 
můžou stát, když jedete 
autem. Stejně se však nejvíce 
hrůzných příhod odehrává 
doma u lidí, co žijí v 
obyčejných domech a bytech. 
U lidí jako jste VY!. Nebo vaši 
sousedé. To však pochopíte, 
až si přečtete příhodu v 
tomto časopise Vyprávěly mi 
je totiž malé, ale i větší děti…
Myslím, že by vás mohla 
zaujmout. Tak Vám už jen 
přeji děsivé a tajuplné čtení… 

 

Jedna dívka měla spát sama 
doma. Nebála se, protože u 
sebe měla svého psíka. Ten 

vždycky spával pod její postelí, 
a když děvče dostalo strach, 
vystrčila ruku ven z postele a 
pes jí začal olizovat. To dívku 
vždycky uklidnilo.  

 

Večer si vlezla do postele a 
poslouchala rádio. Náhle 
přerušili program a hlasatel 
oznámil, že z nedaleké věznice 
utekl nepříčetný vrah, který 
požírá čerstvé lidské maso. 
Bylo nutné zhasnout všechna 
světla, neboť strašlivého 
šílence přitahovalo maso, krev 
a světlo. 

 

Dívka zhasla lampu a vystrčila 
ruku z postele. Cítila, jak jí 
psík začal olizovat, uklidnila se 
a usnula. 

 

Po chvíli se ale vzbudila, 
protože měla dojem, že slyší, 
jak jde někdo po schodech. 
Vystrčila ruku z postele, cítila 
jak jí pes začal olizovat, 
uklidnila se a znovu usnula.  

 

Za chvíli se vzbudila podruhé. 
Zdálo se jí, že z koupelny slyší 
mlaskavé kapaní. Ale zase 
jenom vystrčila ruku a pejsek 
jí ruku oblízal…zase usnula… 
Spala klidně, až do rána. 

 

Když druhého dne ráno vešla 

do koupelny, uviděla svého 
psa zavěšeného nad vanou na 
sušáku na prádlo. Všude byla 
spousta krve a na zrcadle 
napsáno: „I lidé dovedou 
olizovat ruce“! 

„Jednou jsem byla se svojí 
kamarádkou na pouti, kde 
jsme šly na náš nejoblíbenější 
kolotoč Megastár. Vedle mě si 
sedla stará blond paní. Byl 
velký vichr, a tak, když jsme 
se rozjeli, té paní uletěla 
paruka!!!! A co bylo ještě 
lepší? Přistála mému 
kamarádovi na hlavu (zrovna 
byl na labutích). Prostě 
trapas…“ 

Anonym 

Žaneta Kárníková, 
6. ročník 

 

V naší rubrice Trapasy zjistíte, 
jaké trapasy nebo nepříjemné 
situace se přihodily Vašim 
vrstevníkům. Pokud si chcete 
přečíst více TRAPASŮ, 
mrkněte na www.trapasy.ic.cz 
Přeji pěkné pobavení. ☺  
 

 

„Takže, šla jsem koupit 
igelitku a v obchodě se ptám: 
Kolik stojí ta igelitka za těch 
pět korun?? Prodavačka mi 
nechápavě odpověděla 
otázkou: No kolik stojí? A já 
už samozřejmě věděla 
kolik…“ 

Evííííííík 

 

 

 

T R I V I U M  R E V U E  

Smějeme se se Žanetou 



Módní policie zasahuje 
S T R A N A  9  O D  Ž Á K Ů  Z Š  D O B Ř A N Y  

Tereza Ulrichová, 9. ročník 

 

JEDNODUCHÉ COPÁNKY 
(Ilustrovala Tereza Ulrichová) 

 

1.Hřebenem rozdělíme vlasy na tři 
stejné prameny.Uchopíme pravý a 
prostřední  pramen. 

 

2.Překřížíme ruce tak, že pravý 
pramen položíme přes prostřední 
a pramen se vymění. 

3.Nový pravý pramen podržíme 
mezi palcem a ukazováčkem a 
prostřední pramen ostatními 
prsty. 

 

4.Levý pramen 
překřížíme přes 
prostřední a 
uchopíme ho prst 
pravé ruky. 
Prostřední pramen 
přidržte levou 
rukou. 

 

 

5.Pravý pramen 
znovu dáme přes 
prostřední 
pramen.Uchopíme 
ho levou rukou. 

 

6.Levý pramen 
přeložíme přes 
prostřední a 
přidržíme ho prsty 

pravé ruky. 

Těšte se na příští vydání 
časopisu! Módní policie 
zasáhne do šatníku kantorů!!! 

různé košíčky z drátů a další 
zajímavé věci. 

 

Poté jsme se vydali nazpět do části 
se starými stroji, kde právě měli 
puštěnou starou mlátičku na obilí 
(do mlátičky se musely vozit 
trakaře, ale kombajn už rovnou 
jezdí po poli).  

 

Když jsme si to vše 
prohlédli, odjeli 
jsme do chaty, kde 
jsme bydleli. V 
kempu kde jsme 
byli na chatě byly 
tři větší bazény a 
jeden menší. 

 

 Je sice podzim, ale 
 vraťme se na 
 okamžik do času 
 sladkých prázdnin. 

Václav Dyntar, 7. ročník 

 

O letošních prázdninách byla celá 
naše rodina na Slovensku v 
Levicích. Jedním z našich výletů 
byla návštěva Nitry. 

 

Po vjezdu do města nás zaujala 
upoutávka na zemědělskou 
výstavu.Vjeli jsme do části se 
starými stroji. Tyto staré stroje 
byly velké, těžké, jednoduché až 
primitivní a těžkopádné. 

 

Také jsme jeli starým parním 
vláčkem, který nás dovezl do nové 
části výstavy, kde byly úplně nové 
nepoužité stroje. Také tam byla 
muzea v obřích stanech s řemesly: 

Reportáž z výstavy v Nitře 



3. Čím zásobují tropické deštné lesy 
celou planetu? 

a) kysličníkem 

b) dusíkem 

c) kyslíkem 

d) mlékem 

 

4. Který orgán v našem těle pohání 
krev? 

a) plíce 

b) srdce 

c) tepny 

d) policejní orgán 

 

5. Slovo každému je: 

a) zájmeno ukazovací 

b) zájmeno neurčité 

c) příd.jméno tvrdé 

Michaela Čtvrtečková, 8. ročník 

 

Kvíz z učiva 5. ročníku. 

 

1. Kdo byl prvním demokratickým 
československým prezidentem? 

a) Eduard Beneš 

b) T.G.Masaryk 

c) Václav Havel 

d) Jan Grulich 

 

2. Kdy vznikly oblíbené postavičky 
Spejbla a Hurvínka? 

a) v 80. letech 20. století 

b) za vlády Karla IV. 

c) po 2.sv. válce 

d) v období první republiky 

 

d) zájmeno měkké 

 

6. Pravopisně správně je věta: 

a) U té naší vili vili věnce víly. 

b) U té naší vily vili věnce výli. 

c) U té naší vily vily věnce víly. 

d) U té naší vily vili věnce víly. 

 

Správné odpovědi: 

1b, 2d, 3c, 4b, 5b, 6c 

 

Pokud se ti nepodařilo zodpovědět 
všech šest otázek správně, stoupni si 
před zrcadlo a pěkně nahlas si řekni:  

NEJSEM CHYTŘEJŠÍ NEŽ 
PÁŤÁK!!!   

Všem ostatním blahopřejeme, pátou 
třídu byste zvládli! 

Adresa: 

Dobřany 2 

518 01 Dobruška 

 

E-mail: trivium@trivium.cz 

Bonmoty žáků naší školy 
Ze zápisníku paní učitelky Mgr. Aleny Vackové 

„V počítačové učebně se nesmí ani jíst, ani pít. Řekl nám to pan učitel 
FANTOMAS“ (myšlen pan Thomas). 

„Jinak to jsou Vánoce na prd. Sníh nebyl, není a nebude.“ 

„Pravý úhel bývá obyčejně vpravo.“ 

„Sépiová kost je to, čím si sépie brousí ten svůj zobák.“ 

„Jaký je rozdíl mezi úsečkou, přímkou a polopřímkou? Jedna jde vpravo, 
jedna vlevo a jedna oběma směry.“ 

„Definice komunismu: Komunistická společnost odstranila z lidských 
životů nadváhu.“ 

„Přitažlivost zemská je kravitace.“  

 

Poznámky udělené našim žákům 
„Sejmul svou paní učitelku.“ 

„Při vyučování vědomě vypouští větry.“ 

Základní škola  
Trivium Plus o.p.s. Dobřany 

Jsi chytřejší než páťák? 

Obsah tohoto časopisu je 
připravován žáky školy  
a neprochází redakční úpravou. 
 
Případný výtěžek z produkce tohoto 
časopisu je věnován na školní aktivity. 

www.trivium.cz 


