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To byl tedy ve škole čilý ruch,
dokonce se nestydím napsat
šrumec! Nakažlivá atmosféra
společného nadšení pro jednu
věc se šíří mezi žáky i mezi členy
učitelského sboru. Kdo může,
přiloží ruku k dílu, na únavu či
nepohodlí nikdo nehledí. A pak
je to konečně tady!
Ve velkém nákladu přetiskujeme
Lidové noviny z 23. října, které
přinášejí čerstvé prohlášení
nezávislosti Československého
státu. Tuhle fantastickou zprávu
musíme dát vědět do celého
světa! A tak starý dobrý psací
stroj z roku 1901 zase po letech
tiskne titulky velkými písmeny až

se poctivý dubový stůl třese.
Pospěšte! Klotové rukávy šustí,
škrobené límečky se zařezávají
do krku a poslíčci v redakci
kmitají sem tam.

Cítíte ten závan starých časů? My
jsme to prožili doopravdy. Při
fotografování redakce našeho
časopisu jsme se rozhodli vrátit se
o 90 let zpátky.

Stříbrné hodinky děděné z otce
na syna odměřují první chvíle
nové epochy. Ráno čerstvě
zarámovaný císař Franz Josef
se válí na zemi v pozadí a
do módy přicházejí čapkovské
kulaté brejličky. Peníze starého
mocnářství brzo zmizí
v propadlišti dějin, a tak je raději
rychle utratíme, v tak významný
den bude šéfredaktor jistě
štědrý. Píše se znovu rok 1918.
A my jsme u toho!

Celá škola tak několik dní žila
přípravami scény - ze školní půdy
jsme snesli starý nábytek
a zapomenutý psací stroj. Sháněli
jsme původní výtisk Lidovek
i portrét císaře. Další rekvizity
zapůjčili učitelé, žáci a rodiče.
Celé hodiny trvalo vše vyčistit
a naaranžovat. Ale byla to legrace.
A vznikly krásné fotky.
Text: Ing. Zdeňka Marková, učitelka
Foto: Mgr. Jan Grulich, ředitel
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Medailon naší redakční rady
Romana o Vilémovi Přikrylovi:
Patnáctiletý kluk, který vždy ví, co chce.
Je štíhlý, celkem vysoký. Má zelené oči
a zrzavé vlasy. Je hodně veselý, někdy až
příliš. Jeho pozitivní ale zároveň negativní
vlastností je, že nikdy nezkazí srandu a je
pro každou špatnost. Ale tak co,
nečekejte od patnáctky žádný moudra.
Jeho největší předností však není ani
učení, ani hraní fotbalu, ale psaní
výborných
článků. Jeho
příspěvky
do školního
časopisu jsou
opravdu
výborné. Co mu
ještě závidím je
jeho řečnický
styl. Vilka je
přátelský
a v kolektivu
oblíbený. Je to
skvělý spolužák,
kamarád
a hlavně šéfredaktor.
Vilíka má prostě každý rád :-).

„Má tmavé vlasy
a vysoké čelo,
které na první
pohled dává znát
její vysokou
inteligenci.“

Vilém: Má spolužačka
Romča Pechová je
sice menší postavy,
avšak na kráse jí to
vůbec neubírá. Má
tmavé vlasy a vysoké
čelo, které na první
pohled dává znát její
vysokou inteligenci.
Hnědé oči a malý
nos s dírkami nahoru
(takzvaný pršák) jí
přispívají dobře
tvarovanému
„ciferníku“. Na uši jí
nekoukám, takže ani
nevím jak vypadají.
Ač je Romana jinak
velmi štíhlé postavy,
má zakulacený
obličej, s nevýraznou
bradou, tělo je drobné, na
rukách ani na nohách jsem
neshledal žádné zajímavosti,
a proto přejdu na její
povahové vlastnosti. Romanka
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je veselá, hodná, bohužel občas
náladová (která holka není). Na
rozdíl ode mne má velmi dobrý
vztah k učení a ve škole se chová
slušně, zároveň ale nezkazí žádnou

legraci. Své úkoly v redakci
školního časopisu plní pečlivě, její
články jsou napsány vždy
na úrovni.
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Lenka
o Markovi:
Marek
Duška alias
„dobrá duše“
je prostě
pohodář.
Je dost
oblíbený,
svojí
redaktorské
práci se
věnuje
naplno, má
smysl pro
humor, je
kamarádský
a originální –
někdy se jeví
jako seriózní
optimista :-).
Mezi jeho
extrovertní
vlastnosti
patří jeho
smysl pro předvádění se. Jeho
velkým kladem je, že má svůj
názor na věc a stojí si za ním, což
mnoho lidí neumí. Občas je

Marek o Lence: Vtipná, pořád se
směje, ukecaná, kamarádská,
pohodářská osobnost, někdy
náladová – taková je naše Lenka
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„Občas je
i prudič,
někdy trochu
lehkomyslný
a jeho výstižný
popis by zněl co neví, to
nepoví :-).“

i prudič, někdy trochu
lehkomyslný a jeho výstižný popis
by zněl „co neví, to nepoví :-)“.
Snaží se být vůdčí osobností,
nebojí se práce, je to platný
Bednářová. Musím říci, že si stojí
za svým názorem (leckdy až moc
☺). Umí být praktická, má
originální nápady, dalo by se říci,

týmový hráč, je pohotový. Umí se
dobře ptát a dobře odpovídat,
mohl by to být potencionální
nástupce po šéfredaktorovi
Vilémovi Přikrylovi v příštím roce.
že patří mezi vůdčí holky ve třídě.
Jako každá holka se ráda hádá, je
zbrklá a někdy dělá ukvapené
věci. Zkrátka - je to něžná
slečna s ďáblem
uvnitř. Nebojí se
práce, do redakce
odevzdává vždy
výborné články a její
velkou předností je
silná vůle. Vyznačuje
se vysokým hlasem, se
kterým mě otravovala
už v porodnici :-), leželi
jsme totiž v sousedních
postýlkách. Má smysl
pro humor, výborně
zpívá (když to
posloucháte delší dobu,
tak vám to začne lézt
na nervy :-)). Prostě
je...jedinečná, parťák,
na kterého se můžu
vždycky spolehnout.

„Vyznačuje
se vysokým
hlasem, se
kterým mě
otravovala už
v porodnici :-).“
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Nikola o Filipovi: Filip Smola je
velice pohodový a přátelský. Když ho
však někdo naštve, umí být
nepříjemný.
Dokáže pomoci a občas i rád pomůže.
Rozhodně je vážnější než já, jeho
kolegyně!!
Má moc krásné články, protože je
šikovný a chytrý, projevuje svůj vlastní
názor. Myslím si, že je vhodný adept
na příštího šéfredaktora. Je s ním
sranda, ale někdy je strašně opatrný.
V rámci zachování pohody je ochotný
dost ustoupit. Je to prostě taková
„klidná síla“.

Filip o Nikole: Nikola
Čtvrtečková je velice oblíbená
v naší třídě. Je chytrá, hodná
a podle některých není šťoura.
Dokáže být rázná, ráda pomůže.
Dobré na ní je, že se zastává
slabších. Díky jejím skoro
blonďatým vlasům je „blondýnkou
třídy“. Na Nikolu se dá
spolehnout, protože je velice
kamarádská a milá. Řeší problémy
s nadhledem, po dobrém,
nenechá je plavat a řeší je hned.
Co se týče redaktora, je něco
mezi bavičem a seriózním
redaktorem. Zkrátka a dobře, je
to taková „Dračice“...

„Jakejpak já jsem
machýrek?
No počkej,
Žaneto! :-)“

Nikola Čtvrtečková je velice
oblíbená v naší třídě. Je chytrá,
hodná a podle některých není
šťoura. Dokáže být rázná, ráda
pomůže. Dobré na ní je, že se
zastává slabších. Díky jejím skoro
blonďatým vlasům je „blondýnkou
třídy“. Na Nikolu se dá
spolehnout, protože je velice
kamarádská a milá. Řeší problémy
s nadhledem, po dobrém,
nenechá je plavat a řeší je hned.
Co se týče redaktora je něco
mezi bavičem a seriózním
redaktorem. Zkrátka a dobře, je
to taková „Dračice“...
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Žaneta o Honzovi: Kdo
vlastně Honza Pátek je?
Je to typický machýrek,
který je v naší třídě na
takovém symbolickém
vrchu dominance
a sympatie.
Co ho zajímá, v tom je
dobrý, ale co ne, to jde
jedním uchem dovnitř,
druhým ven.
Je vtipný, až trefný.
V redakci píše celkem
slušné články do našeho
časopisu. Má nadání
pro grafickou úpravu
nejenom svých článků.
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Honza o Žanetě: Žaneta
Kárníková často bývá
vtipná a nechybí jí
upřímnost. Je dobrou
spolužačkou, která vždy
řeší problémy a dokáže
pomoci. Ale nemá ráda
prohru, a když se jí
nepovede prosadit svůj
názor, často se uroní
i nějaká ta slza. Má dobře
prořízlou pusu, je schopná
ubránit se slovními
argumenty (mezi námi –
někdy „přeštěkat“ ☺).
Mezi spolužáky je docela
oblíbená, ale často
vybouchne jako neřízená
střela. Občas dráždí svým
ostrým jazýčkem. Je to
takový malý dráček
šestého ročníku.
Tak tohle jsme my, naše
skvělá redakce školního
časopisu Trivium revue!
Lítá to fest, že jo!
Musíme říci, že jsme se fakt super
bavili a celé focení zkrátka nemělo
chybu. Tímto bychom chtěli
poděkovat panu
řediteli, který
nám společně
s fotografickým
kroužkem naše
redaktorské
fotoalbum
profesionálně
odfotil a upravil.
Na webu naší
školy
www.trivium.cz
najdete i další
skvělé fotky,
takže nás
nezapomeňte
navštívit!
Děkujeme i paní
učitelce Markové,
která nad naším
časopisem
a všemi redaktory
„bdí“, a pomáhá
nám se stát
opravdovými
profesionály
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„Honzo,
Honzo,
já ti toho
dráčka ještě
spočítám!
:-) “

v našem novinářském umění :-).

emailem na casopis@trivium.cz.

Zároveň vás všechny ostatní, kteří
náš časopis čtete, prosíme i o vaše
příspěvky. Hezkých článků určitě
nikdy není dost, tak ať i vy
obohatíte náš vcelku pestrý kotlík
informací a zábavy. Posílejte je

PS: Tyto grandiózní fotografie
poputují do soutěže o nejlepší
fotku redakce do Chomutova.
Tak držte palce!
Redakce časopisu
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„Lehko si ji
umíme
představit
na bicyklu, horší
to je u šicího
stroje nebo na
zahrádce, jak
například sklízí
plody svého
snažení :-).“

Představujeme: Paní matematikářka
Monika a Romana,

Praxe:

9. ročník

Léta praxe se
na paní učitelce
vůbec
nepodepsala. A
to mi věřte, že
to s námi není
žádný med.
Tomu, že už
učí 20 let, jsme
nemohli uvěřit.
Je prostě
dobrá.

Jméno: Mgr. Hana
Kárníková
Rok narození: 1961
Vzdělání:
Masarykova univerzita
Brno přírodovědecká
fakulta obor matematika, biologie
Praxe:
2 roky na Střední
škole průmyslové v
Novém Městě nad
Metují, 18 let ZŠ
Dobřany

Stav:

Stav:
šťastně vdaná, 2 dětidívky
Záliby:
sport, zahrádka, šití, četba
Očima žáků ZŠ Dobřany:

narození, tipli bychom jí
o deset let méně, prostě
vysportované, v kondici
udržované tělo.

Jméno: Hanča Kárníková
alias Kalašnice

Vzdělání:

Rok narození:

Těžko byste hledali
vzdělanější ženu. Jen škoda,
že učí tak neoblíbené
předměty (matika, chemie).

Kdybychom nevěděli rok

To, že je vdaná
je pro nás
naprosto
nepodstatná
informace
(prostě jsme
holky). Smůla,
že má jen dcery a né syny :-).
Záliby:
Lehko si ji umíme představit
na bicyklu, horší to je u šicího
stroje nebo na zahrádce, jak
například sklízí plody svého
snažení :-).

Pravá tvář graffitů
Martin Jech, 4. ročník

Někteří lidé si pod slovem
graffiti představí počmárané
zdi, vlaky a nové fasády, a to
vytvořilo graffitům špatnou
pověst, že sprejeři tím chtějí
jen majitele nemovitostí
naštvat.
Podle mě jsou graffiti umění,
protože dobrý grafit není
zrovna lehká věc.
Já si kreslím graffiti do sešitu.
Graffiti nejsou jen písmena,
ale i postavy, které vyjadřuji
co cítí atd. i okolí například
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baráky, stromy, mraky.
Nakreslení dobrého graffitu
může trvat i několik
hodin.Tento graffit mi trval
kolem čtyř hodin. Graffitama
můžete vyjádřit co cítíte,
z čeho se radujete a co vám
vadí.
Tak jako v životě se musíte
naučit rozpoznávat dobré
a zlé, tak i graffiti jsou dobré
a špatné, proto je hned
neodsuzujte.
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Malovací soutěž
V minulém čísle jsme vás
informovali, že se naše škola
účastní soutěže „Malování“
v programu Microsoft Malování
pro Windows.
Zde se můžete podívat na ukázky
některých prací, které jsou velmi
zdařilé. Tématem bylo heslo
„přátelství“. Celý projekt proběhl
pod vedením paní učitelky
Bc. Kateřiny Málkové a Mgr. Hany
Henclové.
Práce byly odeslány a nyní jen
čekáme, kolik cen si odneseme :-).
Ceny pro vítěze jsou velmi
zajímavé - například notebook.
Autor: Marek Gažik, 6. ročník
Posuďte
sami, jací
jsme
malíři…...

Autor: Žaneta Kárníková, 6. ročník

Autor: Tereza Ulrichová, 9. ročník
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Autor: Vilém Přikryl, 9. ročník
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Jak je to s Velikonocemi
Lada Šreibrová, 9. ročník

„Dnes jsou
i komerčně
důležité, protože
se na ně váže

Velikonoce jsou
nejvýznamnějším svátkem
křesťanské církve. Navazovaly
na významný svátek Pesach,
který byl památkou vysvobození
Židů z egyptského zajetí.

uskutečnění
je třeba vynaložit
nějaké úsilí nebo
jen tak zajít
na nákup :-).“

Když byl na začátku našeho
letopočtu ukřižován Ježíš
Kristus, v noci ze soboty na
neděli se odehrál zázrak
zmrtvýchvstání. Proto se tato
noc nazývá Velkou nocí. A od ní
je odvozen i náš název
Velikonoce. O tom, co se tehdy
odehrálo se zachovalo velmi
málo historických pramenů
a žádný z nich neudává přesné
datum. Tradice se klade na
neděli po "Velké noci" na první
jarní úplněk. V závislosti na
úplňku bývají Velikonoce
stanovovány, jak známo,
v období mezi 22. březnem
a 25. dubnem. Letos velikonoce
připadají na 24. března.
Velikonoce byly a jsou obdobím
obdarovávání, které mělo být –
kromě odpouštění dluhů,
nevyžadování otrocké práce
apod. – výrazem radosti nad
Ježíšovým vzkříšením.
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V tento den se jí zelená strava
(špenát, zelí, kopřivy), aby byl
člověk celý rok zdráv.
V kostele zazní naposledy
zvony a umlknou až do Bílé
soboty. Existovala pověra, že
když naposledy zvoní na
Zelený čtvrtek zvon, má
člověk cinkat penězi, aby se ho
držely.
Velký pátek
Je pro křesťany velkým
smutkem a je spojen
s magickými silami. Otevírali se
hory, které vydávaly své
poklady. V tento den se
nesmělo nic půjčovat, protože
půjčená věc by se mohla
očarovat.

Je nejzajímavějším dnem.
Muži a chlapci chodí po
domácnostech svých známých
a šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou
z vrbového proutí.
Pomlázka je spletena z osmi,
dvanácti nebo až dvaceti čtyř
proutků a je obvykle od půl
do dvou metrů dlouhá
a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Podle
tradice muži při hodování
pronášejí koledy. Pověst
praví, že dívky mají být na
Velikonoce vyšlehány, aby
zůstaly celý rok zdravé
a uchovaly si plodnost.
V některých oblastech ženy
mohou pomlázku oplatit
odpoledne, kdy vylívají na
muže a chlapce kbelíky
studené vody.

Bílá sobota

Podobně jako mnoho jiných
křesťanských svátků, se
i Velikonoce přenesly mimo
církev. Už od jejich vzniku jsou
časem oslav a veselí. Dnes jsou
i komerčně důležité, protože se
na ně váže mnoho zvyků,
k jejichž uskutečnění je třeba
vynaložit nějaké úsilí nebo jen
tak zajít na nákup :-).

Se slaví jako připomínka
Kristova vzkříšení. Tento den
se světil oheň před vchodem
do kostela. Někde byl zvyk, že
se doma uhasila všechna
ohniště a každá hospodyně na
hořící hranici dala vlastní
poleno a když kněz oheň
posvětil, vzala je domů
a zažehla jím nový oheň.
Z ohořelých dřev se dělaly
křížky, které věřící nosili na
pole, aby dobře rodilo nebo se
dávaly za trám domu na
ochranu před požárem.

Popeleční středa

Boží Hod velikonoční

Říká se jí tak, protože čtyřicet

Bílá neděle - papež na tento

REVUE

den promluví poselství
a požehnání. Také se
provádělo svěcení
velikonočních pokrmů beránka, mazance, vajec,
chleba a vína..
Velikonoční pondělí

Zelený čtvrtek

mnoho zvyků,
k jejichž

dní před Velikonocemi se pálily
kočičky, posvěcené o Květné
neděli minulého roku,.
Posvěcený popel se používá při
mši, kdy kněz sype popel na
hlavu věřících. (Letos byla
popeleční středa už 6.února.)

První neděle po
Velikonocích
Když se nedostala při
Velikonočním pondělí koleda
na všechny, uvařila tento den
hospodyně velký hrnec vajec.
Vejce se uvařila ve vodě
s kmínem a solí, a když byla
uvařena, naklepla se skořápka
a nechala se ve vodě do
druhého dne rozležet. Pak
jimi byli podarováni koledníci,
kteří ještě v neděli přišli.
Tímto končilo všechno
velikonoční hodování a veselí.
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Slavětínské Velikonoce
Žaneta Kárníková, 6. ročník
Budu vám vyprávět příběh, který
se přihodil o loňských
Velikonocích. Ráno bylo jako
každé jiné, ale v povětří byl cítit
strach kluků po vesnici.
Začala........HOLČIČÍ KOLEDA.
Strýc se rozhodl jít s námi, tedy se
mnou, mojí sestrou Klárou,
maminkou a tetou. Má maminka
ho tedy nalíčila, upletla mu
copánky s modrými mašličkami,
hodila na něj bílou halenku a mohli
jsme vyrazit. Nebudu vám
sáhodlouze vypravovat co jsme
u koho vykoledovali a takové jiné
zbytečnosti. Ale popíšu vám
zážitek, který se už asi nikdy
nebude opakovat.
Rozhodli jsme se, že půjdeme
vykoledovat kamaráda ze sousední

vesnice. Když jsme na něm
dodělali dílo zkázy, napadlo ho, že
vytáhne starou téru (neboli
motorový vozík na odvezení
posečené trávy z pole), a že s ní
pojedeme koledovat i do sousední
vesnice. Souhlasili jsme a tak jsme
ji řemenem nastartovali.
A abychom si to zkrátili, tak jsme
jeli přes blata. No řeknu vám, byla
to jízda. Mezi kalužemi kamarád
velmi obratně kličkoval, ale pak se
toho chopil strýc a bylo to. Otočil
to úplně jinam a razil si cestu
přímo do té největší kaluže.
Naštěstí ho známý vykopl od
řízení a zdárně vycouval ven. Teď
už nic nebránilo tomu, abychom
dorazili do oné vesnice.
Ve vesnici se nepřihodilo nic
zvláštního, a proto tuto
zdlouhavou pasáž přeskočím.
Cesta zpět = velká sranda. Dospělí

byly již lehce rozveseleni
koledou, a tak nám dětem
přenechali řízení. Popis pusť mě, teď jsem na řadě já
a uhni už. Cesta byla celkem
krátká, ale téra pomalá,
takže se nám pěkně protáhla,
a to ale i z toho důvodu že
jsme potkali tetina
kamaráda , s kterým jsme se
docela hodně zdrželi.
Když jsme s blížili k domu
známého, shodil vtipně strýc
moji maminku z téry, takže
byla celá od bahna, ale to už
jsme viděli dům známého a
cítili jsme závan průšvihu.
Manželka z nás moc velkou
radost neměla, zvláště pak
z něho. Proto jsme
urychleně opustili pozemek
a zamířili k domovu.

Velikonoce v Anglii
Marek Duška, 8. ročník
Velikonoce jsou krásný slovanský
název toho, čemu angličtina říká
Easter. Etymolog - amatér by mohl
anglický název odvozovat od slova
East - východ, s poukazem na to,
že Velikonoce se začaly slavit na
východě a postupně se přesunuly
do celého světa. Takovýto
etymolog by však byl vedle jak ta
jedle, protože Velikonoce se sice
začaly slavit na východě,
konkrétně Židy v Izraeli, nicméně
s názvem to nemá nic společného.
Existují minimálně tři různé teorie
pro vznik pojmenování Easter. Je
jasné, že křesťanské pojetí
Velikonoc se přiživilo na různých
pohanských tradicích. Velikonoce
jsou tak brány také jako svátky
jara, života, něčeho nového. Proto
by toto slovo mohlo souviset se
skandinávským slovem Eostur,

označujícím jaro, případně se
jménem saské bohyně úsvitu
a východu Eastre (Ostary). Není
nezajímavé, že ve starověké
Fénicii a Mezopotámii uctívali
bohyni Aštoret (Ištar). Jednalo se
o bohyni plodnosti a sexu a jejím
symbolem bylo vajíčko a zajíc.
V Anglii příchod Velikonoc
ohlašuje masopustní úterý, Shrove
Tuesday, které je spíše známé pod
názvem Pancake Day neboli
Palačinkový den. Nikdo přesně
neví, proč jsou s tímto dnem
spjaty právě palačinky, historikové
ale předpokládají, že je to proto,
aby se zkonzumovaly zbytky tuku,
másla a vajec, tedy jídel
o nadcházejícím přísném
čtyřicetidenním půstu zakázané.
Pomlázka samozřejmě v Británii
neexistuje a když se o ní dozvědí,
vyvolá to spíše pohoršení a
komentáře o násilí než cokoli

jiného. Málokdo však ví,
že i v Anglii existuje stará lehce
násilnická tradice, jež káže ženám
druhé pondělí po Velikonocích
posadit své manžílky na židli,
přivázat je a jako výkupné vymáhat
nějaké ty drobné. Muži jim to
druhý den oplácí, ale nechtějí
nazpět peníze, nýbrž žádají si
o polibek. Ženám tak vyjde tato
tradice laciněji.
A ještě jeden divný zvyk, byť ne
tak dodržovaný, v Anglii mají o Velikonocích pouští draky!
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Poslední žijící drak
Lucie Marešová, 9. ročník

„Jenže varani
komodští nemají
z člověka strach
a občas ho prostě
považují za

Při přečtení nadpisu si asi
většina z vás řekne: „Není na
pohádky trochu pozdě?“ Jenže
já nepíšu pohádku. Chtěla
bych vám představit
skutečného posledního
žijícího draka. Varan
komodský je jeden
z největších a nejtěžších plazů
dnešního světa.

návnadu.“
.“

Jestli si teď říkáte, proč
zrovna varana, odpověď zní,
protože tito ještěři jsou
ve světě nejméně rozšířeni
ze všech velkých predátorů
a může se klidně stát, že za
pár let se bude učit: „Varan
komodský vyhynul už před X
lety.“ No a já si myslím, že si
zaslouží alespoň článek
v časopise. Tak tedy varani se
dožívají 40-ti let a žijí jenom
na několika ostrovech
v Indonésii.
Nejznámější z nich je ostrov
Komodo (podle něhož byli
pojmenováni). Tyto ještěrky
váží přibližně sedmdesát
kilogramů a v zajetí to může
být i dvojnásobek. Mají dlouhé
tělo, dobře vyvinuté nohy
a hluboce rozeklaný jazyk.
Měří kolem 2–3 metrů.
Varani komodští si svým
vzhledem a chováním
vysloužili od místních
obyvatelů přezdívku
KOMODSKÝ DRAK. Je tedy

TRIVIUM
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dost možné, že jsou
původcem pověstí Orientu
o dracích. Jejich přírodní
prostředí jsou křovinaté
pahorky, suchá říční koryta,
kde loví různá zvířata
a požírají zdechliny. Jídelníček
se skládá z ještěrek,
hlodavců, jelenů, buvolů
a někdy i z člověka nebo
dítěte. Mají výborný čich
a pach hnijících živočišných
zbytků zjistí až na 5 kilometrů.
Objevují se
ovšem
i kanibalské
sklony, což je
důvodem proč
mladí varani
tráví dost času
na stromech.
Dospělí žijí
samotářsky, ale
na místě kde leží větší mršina
se může shromáždit více kusů.
Varani jsou schopni pozřít
50kg masa najednou. A jak je
to mezi varanem a turisty?

Turisté je berou jako atrakci
a často jim dávají kozy jako
návnadu. Jenže Varani
komodští nemají z člověka
strach a občas ho prostě
považují za návnadu.
Po několika nehodách byly
tyto praktiky rázně omezeny.
Jestli si tedy chcete
prohlédnout tyto plazy,
nemusíte jezdit až
do Indonésie. Stačí se zajet
podívat do Plzně nebo
do Prahy do zoo. A určitě
vám nehrozí, že vás spolkne
varan. Jste prostě v bezpečí
za sklem.
V dnešní době není známo,
kolik přesně žije těchto draků,
počítá se s tím, že v rozmezí
2000 až 6000 jedinců. A již
v roce 1915 vydal sultán
z Bimy dekret na ochranu
varanů.
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Módní policie: Cha, chi, cho, pan učitel Krug!
Tereza Ulrichová, 9. ročník

Pro tentokrát jsem si vybrala jako
oběť módní policie pana učitele
Kruga :-). Doufám, že se vám bude
článek líbit stejně jako ty
předchozí.
Ták začneme
u brejliček :-),
kulovitý tvar bez viditelných
obroučků - hmm,no stručně to
shrneme UČITELSKÝ STYL :-).
Dále tu máme mikinu, pan Krug
jde do vojenského stylu, takže
vojensky zelená s béžovým
límečkem je to pravé ořechové,
ale přeci by jen byl krásný pohled
na pana učitele Kruga v nějaké té
košili :-).

nikdo z žáků ani kantorů
pokud vím, ji nesmí
nosit v prostorách
školní budovy, ale jinak
se na panu učitelovi
Krugovi
vyjímají a dotvářejí
image dokonalého
gentlemana :-) !!!!!!
Pro ostatní paní a pány
učitele: Kdyby se vás
náhodou něco dotklo,
obraťte se na mne
na emailu:
Tereza.Ulrichova@seznam.cz .

„Pokračujeme
ve stajlingu,
takhle se to
dělá - holt kdo

Kalhoty jsou obyčejné, černá sluší
každému a zužuje :-), :-), :-).
Botkám se dá vytknout jen jedna
věc! ČERNÁ PODRÁŽKA -

umí, ten
umí :-))))!“

Kdo je nejlepší přítel člověka?
Petra Jirásková, 8. ročník

Když se řekne pes každému
se okamžitě vybaví dvojice slov přítel člověka. Málokdo ví, že
ve starém Egyptě byl pes uctíván
jako posel smrti.
Všechny reakce psů je nutno
posuzovat psíma očima, protože

pes vnímá a vyhodnocuje svoje
okolí a prožité situace jinak než
člověk, protože je prostě pes.
Člověk se zvířaty má zvláštní
vztah, přestože si je ochočil
a spřátelil se s nimi.
Je to nejlepší přítel, kterého
člověk na světě má. Pes nás vnímá
celým svým světem. Přibližná
doba, do níž datujeme domestikaci
psa, je 10 až 15 tisíc let př. n. l. Na
různých částech kontinentů
vznikaly různé druhy psů.
Základ byl ale zřejmě stejný člověk si začal ochočovat divoká
zvířata, pravděpodobně vlky,
protože využíval jejich schopnost

k lovu. Také ovšem v té době byli
pro něj zásobárnou masa a kůže.
Vlk se zase velmi rád zdržoval
v blízkosti lidských sídlišť, kde
nacházel dostatek potravy.

„Málokdo ví,
že ve starém

Prostě se lidé a předchůdci psa
začali navzájem potřebovat.
A potřebují se dodnes. Nebudu
lhát, když řeknu, že pro nás je to
dnes nepostradatelné zvíře.

Egyptě
byl pes
uctíván jako
posel smrti.“
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Než naposled nám zazvoní
Vilém Přikryl, 9. ročník
Stává se pravidlem, že po vydání pololetního vysvědčení v deváté třídě velmi upadá
učební píle a celková morálka žáků. Není divu, připadá mi to celkem logické,
ocitáme se v závěrečné fázi. Přihlášky na střední školy jsou podány a my jsme
v rozechvělém očekávání nejisté budoucnosti. Především máme obavy, jak se nám
podaří zvládnout mnohem větší dávku učiva, když už nyní často míváme pocit, že
nás vyučující pokládají za velkokapacitní paměťové zařízení s neomezeným úložným
prostorem pro všechny typy dat. Zapomínají přitom na "nepatrný“ rozdíl mezi
počítačem a naším mozkem. Zatímco do počítače můžeme "nacpat" libovolné
množství jakýchkoli informací bez ladu a skladu, náš mozek si pečlivě vybírá a třídí
je podle důležitosti. Jinými slovy: co nás nezajímá, si prostě nezapamatujeme. Tolik
moje rádoby vědecké pojednání na téma: reálné reakce žáka na vyučovaní. Co
z toho všeho pro nás vyplývá? Myslím, že je třeba paměť trénovat po menších
dávkách. Pokud jsme si nezvykli na soustavnou přípravu už na základce, budeme
muset chtěnechtě, k tomuto nepopulárnímu, avšak nezbytnému kroku přistoupit
nyní. To s sebou samozřejmě přinese nemalé ústupky a osobní oběti na úkor naší
(mé tedy určitě) vrozené pohodlnosti. Zas o důvod víc, proč bychom si měli na
plné pecky užít posledních prázdnin před skokem do skutečného života.

Adresa:
Dobřany 2
518 01 Dobruška
Web: www.trivium.cz
E-mail: trivium@trivium.cz

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

Páni učitelé, nemějte nám, prosím, za zlé, že úderem pololetí vypínáme, de facto
relaxujeme již několik měsíců před skutečnými prázdninami. Buďte shovívaví, vždyť
je to poslední období našeho mnohaletého soužití! Přece nám jej nakonec
neotrávíte malicherným bazírováním na prkotinách. Uznejte, že nemá cenu nás
právě teď nabádat k pilnosti a odpovědnosti. Povolte otěže zkostnatělého školního
řádu a promluvme si raději o posledním školním výletu, který by měl být zcela
mimořádný. Možná, že se právě tímto počinem nesmazatelně zapíšete do našich
vzpomínek na překrásná školní léta.

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

Velikonoční osmisměrka
Michaela Čtvrtečková, 8. ročník
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