
zkazily... Uvažoval i o tom, že by 
si vzal některé z našich žáků k 
sobě na vychování, ale i z toho 

Bc. Andrea Kárníková, 
třídní učitelka 
2. a 4. ročníku 

 

Ve středu 5. 12. přišel do naší 
školy starší pán s holí, který by 
rád zapsal do naší třídy smečku 
svých dětí. Většina z nich ne-
mohla být přijata, neboť zlobí 
ještě víc než naši kluci. Několik 
dětí měl i velmi hodných, ale ty 

u nás zase ne-
chtěl nechat, aby 
je naše děti ne-

Matěj Mádr, 8. ročník 

 

Vánoce jsou svátky odpočinku 
a klidu. Zelená, zlatá, bílá 
a červená??? Stylisté přišli 
s novým trendem a mně se to 
zdá velmi bláznivý trend. Ptáte 
se jaký??? Já vám to tedy řeknu - 
přišli s tím, že stromeček má být 

přidělaný na stropě (asi se inspi-
rovali v dřívějších dobách, kdy 
se původně stromeček dával 
obráceně – byl zavěšený špičkou 
dolů) a má být celý černý. Oz-
doby na něj mají být lehce bílé a 
černé, dárky mají být zabalené 
do černého a černo-bílého papí-
ru. Jsou to velmi zajímavé deko-
race, že?? Každý má na to zřej-

mě svůj názor. Můj názor je 
takový, že já zůstanu u klasiky -  
zelený krásný stromeček a ba-
revné veselé oz-
doby. A ne proží-
vat svátky jako 
v krematoriu.  
Co vy na to??? 

Zápis nových žáků 

C O  J E   
U V N I TŘ :  

Aktuality  

Zábava  

Naše koníčky  

Móda  

Názory  

Příběhy  

Reportáže  

Černé Vánoce? 

Č A S O P I S  T R I V I U M  R E V U E  

V Y D Á V Á  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 
P R O S I N E C  0 7 + L E D E N  0 8  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  

• Vánoční 

besídka  

• Pec nám… 

vyrostla 

• Staročeské 

Vánoce 

• Loučení 

s paní 
Tomášovou 

• O řeči, která 

není slyšet 

• Návštěva 

Rakouska   

• Jak jsem 

začal jezdit 
motokros 

• Jsi chytřejší 

než šesťák? 

W W W . T R I V I U M . C Z  
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„Pohádku 

O  červené 

Karkulce nám 

zahráli v češtině, 

slovenštině, 

ruštině, polštině, 

němčině, 

angličtině, 

maďarštině, 

francouzštině 

a  italštině.“ 

Vánoční besídka mnohojazyčně! 
Filip Smola, 7. ročník 

 

Ve středu 12. 12. 2007 se 
v dobřanské sokolovně konala 
vánoční besídka. Některá 
představení byla v cizích jazy-
cích. 

Nejdříve nám ukázali své 
představení prvňáčci s velikou 
řepou. To představení se jim 
velice povedlo i v angličtině.  

Když prvňáčci skončili, 
na řadu přišly flétničky paní 
učitelky Andrey Kárníkové. 
Několik koled nám zahrál 
první a druhý ročník a poté 
Cheyenne Scheepers - 
na příčnou flétnu dvě sklad-
bičky a jednu koledu.  

Druhé herecké představení 
nám zahrál 3. a 5. ročník 
v anglickém jazyce. Bylo o 
zvířátkách, která se spojila na 
medvěda, aby byli silnější než 
on. Představení uchystala paní 
učitelka Kateřina Málková.  

Klavíry paní učitelky Ivety 
Hejzlarové nám též zahrály 
koledy na klávesy. 

Poté nám byla představena 
pohádka O červené Karkulce. 
Pan učitel Thomas Krug jí 
nacvičil s němčináři. Pohádku 
nám zahráli v češtině, sloven-
štině, ruštině, polštině, němči-
ně, angličtině, maďarštině, 
francouzštině a italštině. 

Sbor paní učitelky Hany 
Henclové zazpíval dvě vánoční 
písně - Když hříbě s rolničkou 
a Dál zvěstujte zprávu.   

Druhý a 4. ročník nám před-
nesl nejprve dvě básničky, 
Ulekaná Nána a O obrech, s 
paní učitelkou Andreou Kární-
kovou a poté s paní učitelkou 

Málkovou anglickou pohybo-
vou píseň. 

Taneční a dramatický kroužek 
nám zahrál O statečné prin-
cezně. Hloupý čert přinesl do 
pekla jiného člověka než měl, 
hodného Honzíka Bártu a tak 
se princezna rozhodla, že ho 
vysvobodí.  

Úplně nakonec zazpívala celá 
škola koledu Tichá noc 
v němčině, angličtině 
a češtině.  

Celou besídkou provázeli žáci 
devátého ročníku Romana 
Pechová a Vilém Přikryl.     

Bc. Andrea Kárníková, 
třídní učitelka 
2. a 4. ročníku 

Na čtvrtek 29. listopadu byl 
vyhlášen ve 2. a 4. třídě VÝ-
TVARNÝ DEN. Měli jsme si 
donést nějaké potřeby a hlav-
ně pracovní oděv. Nejvíc nás 
potěšilo, že jsme mohli nechat 
doma všechno učení! Hlavním 
úkolem dne bylo postavit pec, 
neboť zima je již tady a je 
třeba se na ni připravit. Pokud 
čekáte nějaké cihly, hlínu a 
kachle, budete zklamáni. Nám 
postačila krabice 
od plazmovky (děkujeme pane Naši pecaři u hotového :-) 

Machu :-), čtvrtky a lepidlo. 
Kachle jsme opravdu potře-
bovali - ovšem vyrobili jsme si 
je ze čtvrtky, dekorovali jsme 
je voskem a glazovali vodov-
kami. Pravda, moc nás tedy 
nezahřeje, buchty v ní také 
neupečete, ale řekněte sami - 
není krásná??! 

 

PS: Na vlastní oči je pec 
k vidění v okně naší třídy 
nebo jste ji mohli vidět na 
jevišti při školní besídce. 

 

 

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

Pec nám... vyrostla 



Loučení s paní Tomášovou 
S T R A N A  3  O D  Ž Á K Ů  Z Š  D O B Ř A N Y  

Mgr. Alena Vacková, 

třídní učitelka 9. ročníku 

 

Rok 2007 patřil k dalším úspěšným 
rokům pro naši školu. Přešlo 
k nám mnoho žáků z okolních 
škol, z čehož máme radost, 
na rozdíl od těchto škol. Opět 
u nich budeme velmi oblíbení. 

Ale konec roku pro nás znamenal 
také velkou ztrátu, protože po 35 
letech práce odchází do důchodu 
naše milá a všemi oblíbená školni-
ce paní Tomášová. Rozloučili se s 
ní žáci i učitelé a popřáli jí 
do dalších let hodně zdraví 
a osobní spokojenosti. Věříme, 
že se na nás přijde často podívat. 

Učitelé se s ní rozloučili básní, 
kterou nazvali Zpěv sirot. Přináší-
me torzo básně, protože některé 
části nejdou publikovat :-). 

 

ZPĚV SIROT 

Nad Dobřanami se stahují mraky, 

naše obličeje se kaboní taky. 

Co je toho příčinou, 

že se nám slzy vyhrnou? 

 

Odchází od nás usměvavá   

a dobrá duše, 

aniž tuše, 

že tu desítka sirotků zůstane 

a veškerý život ve sborovně tím 
ustane. 

 

Kdo nám bude s úsměvem kávu 
vařit 

a potěší nás, když se nám nebude 
dařit? 

NIKDO! 

 

Kdo nás bude nacpávat dobrůtka-
mi a mňamkami? 

I tato slast bude brzy za námi. 

NIKDO! 

 

 

   

     

Slavnostní přednes 

Zpěvu sirot 

v podání 

učitelského sboru 

Paní Tomášová v obležení významných mužů naší školy 
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„Novoroční 

políbení pod 

větvičkou jmelí 

zaručí milencům 

věrnou lásku 

na celý rok.“ 

Magické jmelí 
Michaela Čtvrtečková, 
8. ročník 

 

K Vánocům patří neodmysli-
telně také jmelí. Je to věčně 
zelená rostlina, které si po-
všimli už naši předkové. Připa-
dala jim totiž tajemná.  

 

Roste vysoko v korunách 
stromů a její plody dozrávají 
právě v prosinci. 
Je parazitickou rostlinou, 
a snad proto jsou mu přisuzo-
vány i magické vlastnosti.   

 

Věřilo se, že přináší štěstí 
stejně jako podkova nebo 
čtyřlístek. Zavěšovala se 
do domů, aby chránila před 
ohněm, čarodějnicemi a zlými 
duchy. Podle Keltů zajišťuje 
plodnost, proto se pod ní 
dodnes líbáme. 

 

Jmelí je také léčivou rostlinou 
– pomáhá například snižovat 
krevní tlak. 

 

Víte že? 

♦ Novoroční políbení 
pod větvičkou jmelí 
zaručí milencům věr-
nou lásku na celý rok. 

♦ Pokud dáte větvičky 
jmelí do vázy s vodou, 
vydrží vám dlouho 
krásně zelené. Nad 
stůl či na dveře je 
zavěste až o svátcích. 

♦ Zlaté jmelí do vody 
dávat nemusíte. 

♦ Jmelí je jedovaté! 

♦ Čím více má jmelí 
na větvičce bílých bobulek, 
tím větší štěstí čeká do-

mácnost, kde je v novém 
roce umístěna. 

A ještě jedna rada na zá-
věr:  

Nezapomeňte, že jmelí nosí 
štěstí tomu, kdo je jím obda-
rován. Nestačí, když si jmelí 
sami koupíte.  

 

Proto letos určitě někomu 
větvičku jmelí darujte!!! 

 

mácnosti se na stole rozsvítí 
adventní věnec, maminky 
pečou cukroví a začíná ta 
správná vánoční atmosféra. 

Počítám každý den 
na adventním kalendáři - dny 
zbývající do Vánoc. Na Štědrý 
den ráno mě mamka probudí 
slovy:,,Stromečku vstávej, 
ovoce dávej, umej se, ustroj 
se, je Štědrý den.“ 

Mně osobně dělá problém 
balení dárků. Přesto se těším 
na vánoční svátky jako každé 

Tomáš Vomáčka, 
8. ročník 

 

Vánoce jsou to nejlepší 
v životě. Je to něco, z čeho 
má plno lidí radost, hlavně 
děti.  

Lidé chodí a jezdí do nákup-
ních center, nakupují různé 
dárky, dárečky a ostatní vá-
noční doplňky. Od první ad-
ventní neděle se konají setkání 
lidí u vánočních stromů ve 
všech městech. V každé do-

jiné dítě na světě. 

hu.      

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

Vánoční těšení 



Jsou Vánoce svátky klidu? 
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Daniel Vítek, 8. ročník 

 

Dříve byly Vánoce svátky klidu, 
kdy se prováděly různé zvyky a 
všichni v rodině si mezi s sebou 
povídali a bavili se.  

Ale v dnešní době už jsou s tím 
pouze starosti. Vánoce jsou pro 
každého jen čas, kdy si dáme dárky 
a budeme se dívat na filmy, které 
dávají v televizi.  

Říká se, že jsou Vánoce svátky 
klidu, ale bohužel už tomu tak 
dávno není. Každý shání dárky, 

dělá si zbytečné ner-
vy, co má komu kou-
pit, peče cukroví, dělá 
vánoční úklid a tak 
dále. 

A po Vánocích musí-
me všechno zase ukli-
dit, takže nějak nevím, 
kde je vlastně ten klid, 
o kterém se mluví? 

stále častěji vybíhaly ven, pozoro-
valy nebe a hlídaly, kdy se objeví 
první hvězdička. S první hvězdou si 
rodina sedla k slavnostnímu stolu 
prostřenému bílým ubrusem. Ve-
čeři zahajovala společná modlitba, 
vzpomínka na uplynulý rok a podě-
kování Bohu za vše dobré, co 
přinesl, i za to, co vzal. Nejdříve 
hospodyně postavila na stůl mísu s 
hrachem. Klíček hrachu má podo-
bu kalichu a podle tradice spojoval 
všechny stolovníky v dobrém i 
zlém. Potom paní domu odebrala z 
mísy po lžíci pro každé z domácích 
zvířat. Teprve pak si podle vážnos-
ti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu 
se podávaly polévky pro  sílu, čoč-
ka, aby byly peníze, kuba, masitý 
pokrm nebo ryba pro radost. Kos-
ti se dávaly na jeden talíř a po 
večeři je hospodář odnesl ve lně-
ném ubrousku pod jabloň. Napo-
sledy se na stole objevila vánočka 
a cukroví. Pila se bílá káva, čaj, 
nechybělo ani trochu piva, vína 
nebo hlt pálenky pro dobré zažití. 

 

Když zazvonil zvoneček, přinesl 
hospodář do místnosti stromeček 
ověšený jablíčky, sušeným ovo-

cem, cukrovím, kostkami cukru 
zabalenými do barevných papírků, 
ořechy a řetězy. Na stromečku se 
zapálily svíčky a všichni zpívali 
koledy. Ty se pak u stromečku 
zpívaly každý večer, dokud se 
neodstrojil a Vánoce neskončily. 

A co vy? Sednete si o Štědrém 
večeru u stromečku a zpíváte 
koledy, nebo trucujete, že jste 
zrovna nedostali ten nejnovější 
mobil?? Někdy si tak říkám, jestli 
ty Vánoce předtím nebyly lepší, 
když lidem přišlo super vůbec to, 
že mohli být spolu a povídat si. 
Někde se nedodržuje už ani to, 
že se na Štědrý den jí kapr 
a bramborový salát, většinou se 
kvůli dětem dělají rybí prsty 
a bramborová kaše. U nás doma 
se snažíme tu tradici aspoň trochu 
dodržovat, ale dneska už je to 
docela makačka. 

Lenka Bednářová, 8. ročník 

 

Dříve nebyly Vánoce ani tak 
o dárcích, jako spíše o vzájemné 
lásce a přátelství, radosti a pocitu 
sounáležitosti v rodině, která se 
sešla ke společným oslavám pod 
rodným krovem. Několik dnů 
před Vánocemi napekly hospodyně 
chléb a uložily ho do ošatek. 
V bohatších domácnostech daly 
k bochníkům péct také pečlivě 
upletené, žloutkem potřené a 
máslem pomaštěné vánočky z bílé 
mouky, hrozinek a mandlí. 

O Štědrém dnu od časného rána 
praskal v peci a kamnech oheň. 
Připravovala se štědrovečerní 
večeře. Vařil se hrách, čočka, ně-
kolik druhů polévek, mezi nimiž 
nechyběla bramboračka a rybí 
polévka, pekl se kuba z krup a 
česneku. Mezitím co se hospodyně 
snažila v kuchyni zabavit děti, při-
nesl v některých krajích hospodář 
tajně stromeček a ustrojil ho do 
slavnostního hávu. Jinde se stavěly 
betlémy. Lidé se od rána postili, 
aby večer uviděli “zlaté prasátko”. 

S přicházejícím soumrakem děti 

Staročeské Vánoce 
„A co vy? 

Sednete si o 

Štědrém večeru 

u stromečku a 

zpíváte koledy, 

nebo trucujete, 

že jste zrovna 

nedostali ten 

nejnovější 

mobil?“ 
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„Vyšly hvězdy, 

ticho rozčesávalo 

jen zurčení 

horského potoka 

v údolí. Měsíc 

postříbřil svými 

paprsky kouzelné 

údolí, a hradní 

pán usínal 

očarován okolní 

krásou.“ 

O vzniku vesnice Kamenice 
Kateřina Smolová, 
9. ročník, podle knihy Jo-
sefa Lukáška Pověs-
ti z Orlických hor 
a Podorlicka. 

 

Opočenský hradní pán byl 
milovníkem lovu. A tak jedno-
ho dne se rozhodl uspořádat 
štvanici na jelena. Vyjeli se 
svou družinou na koních z 
opočenského hradu, projeli 
kolem Dobrušky a zanedlou-
ho je obklopily husté hvozdy 
podhůří Kačenčiných hor. 

Náhle mezi stíny stromů před 
sebou spatřili jelena. Byl to 
mohutný, statný šestnácterák, 
vzácný kus. Pobídli koně, při-
pravili kuše, ale skrytý smysl 
již varoval zvíře. Jelen bystře 

vyrazil a začal se svým proná-
sledovatelům vzdalovat. Opo-
čenský pán měl nejvíce šancí 
ho skolit, ale zase si neuvědo-
mil, jak je daleko od své druži-
ny. Tak dojel až na okraj 
prudkého srázu nad potokem. 
Tam se jelen na chvíli zastavil, 
pak se vzepjal a mohutným 
skokem zmizel v hlubokém 
údolí a boj o svůj život vyhrál. 
Rozmrzelý lovec pomalu sjíž-
děl mírnější oklikou k potoku, 
aby napojil unaveného koně. 
Opočenský pán ztratil cestu a 
nevěděl, kudy ke své družině. 
Rozhodl se tedy, že přenocuje 
v lese a vyhledal vhodné místo 
na skalním ostrohu 
nad potokem. Vyšly hvězdy, 
ticho rozčesávalo jen zurčení 
horského potoka v údolí. 

Měsíc postříbřil svými paprsky 
kouzelné údolí, a hradní pán 
usínal očarován okolní krásou. 

Když se ráno probudil, zasle-
chl zvuky dřevařské sekery. 
Zanedlouho narazil na lidi, 
kteří mýtili stromy v blízkosti 
svých chalup. Pán se s nimi dal 
do řeči, pochválil jejich píli. 
Chalupníci však žehrali, že 
půda málo rodí, je plná kame-
ne - kamenice. 

Opočenskému pánu se však 
tady zalíbilo, na ostrohu, kde 
přespal, nechal vystavět tvrz 
a často a rád se sem vracel. 
Vesnice, která zde časem 
vyrostla, dostala pro budoucí 
časy jméno Kamenice. 

m.     

 

Příklad: zelenina 

 

Můžeme se také dorozumívat 
pomocí čárek a teček. Tato 
abeceda se nazývá Morseova 
abeceda. Morseovu abecedu 
vymyslel fyzik Samuel F. B. 
Morse. Důvodem bylo testo-
vání telegrafního spojení mezi 
Washingtonem a Baltimorem. 
Protože původní Morseova 
abeceda měla své nedostatky, 
byla Philipsem vylepšena. Její 
vylepšení bylo geniální. Nej-
častěji používané znaky měly 
nejméně teček a čárek (výskyt 
znaků je brán z angličtiny, 
čeština má tedy smůlu).  

Pro svou jednoduchost a 
geniálnost byla používána v 
armádě, letectvu, komunika-
cích mezi loděmi. 

Jiří Marek, 8. ročník 

 

Existuje několik způsobů, jak 
se dorozumívat, aniž bychom 
museli používat ústa 
k mluvení. Například je to  
znaková řeč, která je pouze 
vidět a není slyšet. Znaková 
řeč se může ukazovat rukama 
(tou se dorozumívají neslyší-
cí). 

Pro nevidomé existuje Braillo-
vo písmo. Toto písmo sestavil 
v první polovině 19. století 
Francouz Louis Braille. Čte se 
hmatem, znaky pro jednotlivá 
písmena, číslice a interpunkční 
znaménka jsou tvořeny kom-
binací šesti základních bodů, 
které plasticky vystupují z 
tuhého papíru. V jednotlivých 
zemích bylo toto písmo dopl-
něno novými znaky pro další 
písmena.  

Dneska již ztrácí na významu 
díky GPS navigacím, satelitním 
telefonům a dalším vymože-
nostem - už se nemusíme 
dorozumívat pomocí teček a 
čárek. Dnešní technika přene-
se i obraz na druhý konec 
světa… Při táborových hrách 
či šifrovacích hrách ale své 
uplatnění najde.  

 

Tady je ukázka: 

 

 Zápis Pomůcka 

A . - Akát 

B - . . . Blýskavice 

C - . - . Cílovníci 

D - . . Dálava 

E . Erb 

F . . - . Filipíny 

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

O řeči, která není slyšet 



Delfín a nářečí? 
S T R A N A  7  O D  Ž Á K Ů  Z Š  D O B Ř A N Y  

Marek Duška, 8. ročník 

 

Nejdřív to jsou ptáci, potom krávy 
a teď mají vlastní nářečí i delfíni. 
Alespoň to tvrdí britští vědci. 
Britský tým pod vedením biologa 
Simona Berrowa se nechává inspi-
rovat postgraduální prací studenta 
z Waleské univerzity v Gwyneddu 
(na západě Británie) Ronana Hic-
keyho a vyráží spolu s ním za delfí-
ny, kteří plavou okolo britských 
ostrovů. 

A na co při bádání přicházejí? 
V delfíní populaci analyzují celkem 
1882 různých druhů pískání. Ale 
nejde jen o obyčejný zvuk, jehož 
frekvence je daleko vyšší, než 
jakou mají lidé. Když se do hlasu 
těchto waleských a irských kytov-
ců zaposloucháte pozorněji, může-
te v něm rozpoznat úplně něco 
jiného- klikání, cvakání, povzdechy, 
ale i něco jako štěkání. 

 

A právě díky těmto prazvláštním 
zvukům jsou delfíni z okolí brit-
ských ostrovů něčím výjimečným. 
Otcové neuvěřitelného projektu 
se ale nespokojí s holým faktem, 
že delfíni mají vlastní nářečí. Jdou 
dál a chtějí ze sebraných vzorků 
sestavit delfíní „slovník“. Bude 
obsahovat asi 2000 „hesel“ a ke 
každému odlišnému zapísknutí 

přiřadí chování, které je pro zvuk 
typické. Objeví se tam zvuky pro 
shánění potravy, komunikaci 
s mláďaty nebo třeba 
pro pochrupování při odpočinku.  

Tento článek jsem čerpal 
z časopisu Epocha a myslím si, 
že v tomto časopisu jsou velmi 
zajímavé věci. 

Ačkoliv je to poměrně tvrdý sport, 
velmi se mi líbí. Mým idolem je 
Jaromír Jágr, který je špičkový 
hokejista. I když jsme tak maličká 
zemička, máme u nás na ledě velmi 
mnoho talentů.  

I naše hokejová reprezentace 
se dokázala prosadit - připomeň-
me si: Nagano 98 bylo nejlepším 
rokem českého hokeje. Konečně 
jsme na Olympijských hrách získali 
vytoužené zlato a díky tomuto 
úspěchu se vydala stovka hráčů 
za moře do NHL, respektive niž-
ších lig.  

 

Matěj Mádr, 8. ročník 

 

Když chcete hrát závodně hokej, 
tak se stačí přihlásit 
do hokejového klubu. Stačí umět 
bruslit a udržet hokejku v rukách.  

Hokej je velmi rizikový sport, je 
třeba dbát na bezpečnost. Jsou 
k tomu potřeba chrániče: vesta, 
která chrání záda, břicho 
a ramena, loketní chrániče, které 
chrání lokty, rukavice jsou tam 
velmi důležité. Dále kalhoty, štrup-
ny, suspenzor, který chrání chlap-
ce před ranou mezi nohy - to je 
velmi důležitý chránič. Holenní 
chrániče, helma, která musí mít 
košíček. S košíčkem musí hrát 
každý, komu není ještě 18 let.  

Můj sport: Hokej 
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„Bezpochyby 

patří Hluboká 

k nejkrásnějším 

zámkům Čech. 

Když jste v jeho 

areálu, 

připadáte si 

jako na nějakém 

exotickém 

místě.“ 

Zámek Hluboká nad Vltavou 
Kamila Machová, 9. ročník 

 

Od druhé poloviny 13. století 
stál na dnešním místě zámku 
raně gotický hrad. 
V patnáctém století byl hrad 
podstatně rozšířen a to díky 
Vilému z Pernštejna. Poté se 
vlastníci měnili, až koupil hlu-
bocké panství Jan Adolf Sch-
warzenberg, zakládající člen 
rodové větve Schwarzenber-
gů. 

V 19. století se rozhodli maji-
telé, že hrad přestaví 
do podoby romantické. Staré 
budovy byl srovnány se zemí a 
na jejich místě vyrostl pozoru-
hodný zámek ve stylu tudor-
ské gotiky. Vnější i vnitřní 
výzdoba byla dokončena roku 
1871. 

V prvním patře jsou stěny a 
stropy z ušlechtilých dřevin. Je 
to neobyčejná truhlářská a 
řezbářská práce. V Ranním 
salonu jsou nejvzácnější kusy 
nábytku s malovanými čínský-
mi vázami z 18. století. Sou-
bor tapisérií, utkaných v Bru-
selu v první polovině 
17. století je vystaveno 
na stěnách velké jídelny. 

Knihovna, největší sál na zám-
ku, má kazetový strop, převe-
zený na Hlubokou z rodového 

hradu Schwarzenbergů. Vý-
bornou úroveň má hlubocká 
zbrojnice. Portréty s nejvý-
znamnějšími příslušníky sch-
warzenberského rodu najdete 
v malé jídelně, ranním salonu, 
kuřáckém a přijímajícím sálu. 

V bývalé jízdárně dnes sídlí 
Alšova jihočeská galerie. Má 
vynikající expozici gotických 
maleb, soch a holandských a 
vlámských obrazů ze 17. a 18. 
století.  

Okolo zámku je rozlehlý park 
se vzácnými rostlinami.  

Přístup do nejvyšší věže na 
zámku je nezávisle 
na prohlídkách. Je z ní za dob-
rého počasí vidět Temelín a 
České Budějovice. Za velmi, 
ale velmi dobrého počasí 
uvidíte Boubín a Šumavu. 

Bezpochyby patří Hluboká k 
nejkrásnějším zámkům Čech. 
Když jste v jeho areálu, připa-
dáte si jako na nějakém exo-
tickém místě. 

 

Jak se tam dostanete? 

Město leží na silnici 105 
od Týna nad Vltavou 
na České Budějovice. 
Z Českých Budějovic 
na Hlubokou vede také cyk-
lostezka. Hluboká má hodně 
restaurací, golfové hřiště, 
tenisové kurty a mnoho dal-

ších zařízení pro relaxaci nebo 
sportování.  

 

Zajímavá místa v okolí: 

 

Zoo Ohrada 

Zoologická zahrada se orien-
tuje především na českou 
faunu. Od zámku je vzdálena 2 
km. Leží na okraji Munického 
rybníka. Díky tomu má velké 
zázemí pro chov různých 
vodních ptáků. Mezi zajímavá 
zvířata patří medvědi, vlci a 
sovy.   

 

Zámek Ohrada  

Barokní lovecký zámeček 
z 18. století leží vedle zoolo-
gické zahrady. Má stálou ex-
pozici lesnictví, rybníkářství a 
myslivectví. Zahrnuje druhy 
pernaté a srstnaté zvěře, je-
jich lov a chov, preparáty 
zvířat a unikátní sbírky trofejí 
a loveckých zbraní.  

 

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



Návštěva Rakouska 
S T R A N A  9  O D  Ž Á K Ů  Z Š  D O B Ř A N Y  

Filip Smola, 7. ročník 

Naše celá rodina, hlavně mamka 
s taťkou, chtěli jet na dovolenou, 
a tak nám teta nabídla, jestli by-
chom s nimi nejeli na dovolenou 
do Rakouska… 

Jeli jsme do městečka Sankt Wolf-
gang na pobřeží jezera Wolfgang 
See. Je tam spoustu zajímavých 
míst například horské jezero Sch-
warzen See nebo kopec Kleefeld. 
Nesmím vynechat světoznámý 
Halstat. V něm nás můžou upoutat 
solné jeskyně. Dokonce se 
po Halstatu jmenuje Starší doba 
železná (neboli Halštatská). Solné 
jeskyně můžeme vidět i v Salzkam-
mergutradweg. 

Toto jezero leží asi 40 km 
od města Salzburg. Co se týče 
turistiky - je to velice navštěvova-
né místo. Město je totiž „slepá 
ulice“, ale kdybyste chtěli přejít na 
druhý chodník, chvíli byste si po-
čkali. 

Jednou jsme se 
rozhodli, že 
se podíváme 
na ledovce 

a na třítisícovky. Cesta vedla lesem 
kolem jezera a skal. Cestou jsme 
potkali pěkný vodopád asi 30 m 
vysoký, vyschlé jezírko a dokonce 
jsme zahlédli kamzíky nebo kozy 
(nebo já nevím co), protože to 
bylo daleko a neměli jsme s sebou 
dalekohled.  

Když jsme dorazili na místo činu, 
upoutala nás nízká hladina vody 
v jezeře, asi o 10 m. Ale i přesto 
jsme po kamenech slezli dolů a 
nasvačili jsme se. Potom se ti nej-

větší odvážlivci smočili ve vodě. 
Byla moc studená, asi 10°C. Já 
jsem tam také vlezl, ale hned jsem 
zase vylezl. Zajímavé bylo, že jsme 
viděli na dno, asi do dálky 20 m a 
do hloubky 3 m. Potom jsme se 
sebrali a jeli jsme do chaty.  

Nechci vám radit. Ale jestli nemá-
te co dělat o prázdninách, můžete 
se tam jet na 2 na 3 dny podívat. A 
pokud máte stan, tak se ubytujte v 
nějakém z kempů. Určitě nebude-
te litovat… 

a taky jsem trochu povyrostl. 
K Vánocům jsem dostal zelenou 
Kawasaki 65 ccm a to už byl „jinej 
mazec“. V lese jsme postavili mo-
tokrosovou trasu a začali pravidel-
ně trénovat. Už v 9 letech jsem 
stál poprvé v dětské kategorii na 
startovním roštu s dalšími kluky. 
Začala pro mě éra motokrosové-
ho závodníka, která mi vydržela do 
14 let. 

 

Každý týden víkendové závody a 
pravidelné trénování. Pak několik 
soustředění s profíkama a 
s rostoucím uměním a hlavně mojí 
výškou přišla velká změna - táta 
pořídil už opravdovou závodní 
motorku, prozatím na trénování. 
Byla to Kawasaki 85 ccm.  

Brzy jsem si zvykl na pořádný 
výkon a ten mi začal při závodech 
na šedesátpětce chybět.  

 

Přestoupil jsem jako nejmladší 
mezi juniory a tady to byl už fakt 
mazec - začalo se doopravdy závo-
dit a to na profesionální úrovni. 
Následovaly tvrdé tréninky, pravi-
delná soustředění a zimní přípravy 
v Holandsku a Itálii. Toto úsilí 
přineslo také výsledky - na mis-
trovství republiky jsem se pravidel-
ně pohyboval do 5 místa. K tomu 
přibyla nová atraktivní disciplína - 
supercross - více skoků, větší 
adrenalin a hlavně více diváků. To 
bylo pro mě to pravé ořechové. 

 

Jan Franc, 9. ročník 

 

Jednou jsme jeli s rodiči na výlet 
do Prahy a táta uviděl za výlohou 
nějakého obchodu malou červe-
nou motorku. To jsem  ještě  
netušil, co se mu honí hlavou. 
Za týden byla malá Honda 50ccm, 
opravdová motorka na benzín, 
u nás na dvoře. Bylo mi právě 
7 let. K tomu přibyla motokrosová 
helma a pořádné boty s oblečením. 
Směr vývoje mého sportovního 
nadání byl na další období pevně 
nastaven.  

 

Ježdění po poli za barákem nám 
ale dlouho nevydrželo. Honda 
začala brzo postrádat na výkonu 

Jak jsem začal jezdit motokros 

„Cestou jsme 

potkali pěkný 

vodopád asi 

30 m vysoký, 

vyschlé jezírko 

a dokonce 

jsme zahlédli 

kamzíky.“ 



3. Co jsou to hieroglyfy? 

a) znaková řeč 

b) egyptské obrázkové písmo 

c) morseovka 

d) obrázek labyrintu ve znaku dob-
řanské školy 

 

4. K čemu sloužila ve starověké 
Mezopotámii rovná střecha? 

a) k letnímu spaní 

b) k sušení vypěstovaných plodin 

c) k opalování  

d) k hraní florbalu (protože neměli 
hřiště, jako máme na Dobřanech) 

 

5. Co nepatří mezi státní symboly 
ČR? 

a) barvy - červená, modrá a bílá 

b) standarta prezidenta 

Michaela Čtvrtečková, 8. ročník 

 

Kvíz z učiva 6. ročníku: 

 

1. Který plyn rostlina „vydechuje“? 

a) dusík 

b) kyslík 

c) oxid uhličitý 

d) rumové výpary 

 

2. Ze kterých základních částí se skládá 
tělo hmyzu? 

a) hlava, krk, nožičky 

b) tykadlo, křídla, nohy 

c) křidýlka, stehýnka a prsíčka 

d) hlava, hruď a zadeček 

 

 

c) hymna Kde domov můj 

d) národní strom – lípa 

 

6. Co je to bigamie? 

a) manželství dvou osob 

b) sexuální orientace 

c) dvě současná manželství  

d) smrtelná nemoc 

 

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

NEJSEM CHYTŘEJŠÍ NEŽ ŠESŤÁK! 

 

Všem ostatním blahopřejeme, šes-
tou třídu byste zvládli! 

 

Adresa: 

Dobřany 2 

518 01 Dobruška 

Web: www.trivium.cz 

E-mail: trivium@trivium.cz 

Bojíme se s Terezou víc a víc 
Tereza Musilová , 9. ročník 

 

Tak, a je to tady!  Píši Vám další příběh, který by se Vám 
mohl líbit. Napsala jsem Vám ho proto, že se mi zdá natolik 

zajímavý, že pro ledaskoho může zasahovat až do světa fantazií, záhad a 
nekonečných otázek s nevysvětlitelnými konci. 

 

Je o jednom muži, který přišel o všechno, pro co žil, a rozhodl se, že si 
vezme život. Aby si byl jist, že se mu to podaří, rozhodl se 
pro trojitou sebevraždu. 

 

Spolykal celou plechovku silných prášků na spaní, vzal si provaz, 
pistoli a šel na most, který vedl přes řeku. Tam si dal smyčku 
kolem krku a druhý konec pevně přivázal k zábradlí. Skočil z mostu a při 
výskoku se chtěl střelit do hlavy. Netrefil se a přestřelil provaz. Když 
dopadl do vody, ocitl se přesně na tom místě, kde do řeky ústila kanaliza-
ce. Při dopadu si lokl vody a ta byla tak hnusná, že všechny prášky na spaní 
vyzvracel. A právě v tu chvíli ho míjela výletní loď s turisty. JEHO ČAS 
PROSTĚ JEŠTĚ NEPŘIŠEL!  

 

Doufám, že Vás můj příběh zaujal, nebo se aspoň trošičku líbil, protože 
do příštího čísla našeho časopisu chystám další. 

 

 

Časopis Trivium revue 
vydává Základní škola  
Trivium Plus o.p.s. Dobřany  

Jsi chytřejší než šesťák? 

Obsah tohoto časopisu 
je připravován žáky školy  
a neprochází redakční 
úpravou. Názory autorů 
jednotlivých článků nemusí 
vyjadřovat názory školy.  
 
Případný výtěžek z produkce tohoto 
časopisu je věnován na školní aktivity. 


