
 - 1 -

                 11. Číslo / Zima 

  Březulín  
  Jedenácté vydání školního nepravidelného čtvrtletníku.    

 
 

Žákovský parlament 
 

Dne 25.listopadu proběhlo další zasedání žákovského parlamentu, kde jsme řešili 
různé záležitosti,my se neflákáme jak normální politici že.  
Jedna z projednávaných věcí byla výhra za sběr. Jelikož máme rádi zvířátka, tak 
se vítězné třídy shodly na tom, že výhru darují na lemura(níž) do ostravské zoo. 

Další projednávanou věcí byla „Škola potmě“ pro 1.-3. 
třídy. Děcka budou chodit po škole kde na ně budou 
přichystány různé záhadné 
stíny apod.  
Dětí bylo celkem dost…Byly 
vybaveny baterkami a 
doprovázela je kapička 
strachu. Celkem bylo 5 
stanovišť, od tělocvičnu až 
po nejvyšší poschodí druhého stupně. Na každém 
stanovišti byl jeden statečný deváťák, který dával 
razítka za to, že odvážně prošly stanovišti.  
 

 
Nebo se také jednalo o jednu malinkatou soutěž. Jde o 
nejnápaditější vánoční stromeček. Soutěž byla uzavřena 
15.prosince…První místo vyhrála 9. třída, která hlavně 
byla vyhodnocena za jedinečný nápad. Druhé místo získala 
6. třída..hodnocena byla asi snaha a několikanásobné 

přestrojováni xD…No a třetí místo 
měla 5. třída…Všem gratulujeme. 
 
Jelikož jsme přispěli výhrou ze sběru 
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na lemura a věřím, že mnozí z vás ze zeptají „Co to je?“ Tak tady to máte:  
Lemur kata patří do řádu primátů, podřádu poloopice, konkrétně do čeledi denní 
lemuři. Stejně jako ostatní lemuři, je lemur kata endemitem (organismus, který 
se vyskytuje na daném území) ostrova Madagaskar.                                        
 
 
                                                               Dominika Kapustová 
 
 

 

 
 
 
 

Ve středu 11. listopadu 2009 se představitelé Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a 
žáci naší školy sešli na shromáždění ve vestibulu školy, aby uctili památku těch, kteří 

bez váhání nasadili své životy za svobodu, státní suverenitu a demokracii. Žáci si 
připravili krátký program, ve kterém recitovali a hráli na hudební nástroje. Byly 

položeny věnce k desce padlých v přízemí školy.  
 

 
 
 

 
 
 

Denisa Vrbková a Vojtěch Kantoš 
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        Dobrou chuťmilí fanoušci fotbalu, máme tady pro 
vás menší chuťovku… Jelikož máme velmi schopného 
pana zástupce, kterého si nevážíte, a ten má známosti 
které mají známosti..tak nám zařídil exkluzivní rozhovor 
s Markem Jankulovskim. Jeho kamarád mu napsal a 
poprosil ho jestli  nám odpoví na pár otázeček a určitě 
vám došlo, odpověděl (jinak bych to tady nespisovala 
xD). Tak se na to dáme ni? x) 
 
První otázečka: Jak jste se dostal k fotbalu a jaké byly Vaše fotbalové začátky?                                     
První odpověď: K fotbalu mě přivedl otec v 6. letech                         
2.  Jaký je Váš fotbalový vzor a Váš nejoblíbenější klub?                                                                     
2. Můj vzor býval Maradona v začátcích a oblíbený klub Real Madrid 
3. Jste spokojený, líbí se vám v současném klubu? Plánujete návrat na Bazaly?                                         
3. V AC Milán jsem spokojený, je to jeden z nejlepších klubů na světe, ale jednou 
bych si rád znovu         zahrál v Baníku…Na závěr kariéry        
4. Co považujete za nejlepší okamžik, či úspěch Vaší dosavadní kariéry?                                                      
4. Největší úspěch…Vítězství v lize mistrů 
5. Chtěl byste někdy dělat trenéra?                                                                                             
5. Trenéra ne, ale člověk nikdy neví..uvidíme 
6. Máte rád i jiné sporty, kterým se věnujete rekreačně?                                                                                  
6. Mám rád tenis a hokej. Tenis si někdy zahraju. 
7. Sportují i Vaše děti?                                                                                                                                             
7. Ano,obě dcery sportují. Mladší Kiki hraje tenis a tancuje a plave. Starší hraje 
tenis. 
8. Kouřil jste někdy během Vaši kariéry?                                                                                                                     
8. Nikdy 
9. Které školy jste vystudoval?                                                                                                                                 
9. Jelikož už jsem hrál fotbal, školu na elektromechanika jsem nedokončil. Měl 
jsem to štěstí zůstat u fotbalu, ale jinak škola je určitě důležitá. 
Poslední otázečka:  Co byste poradil mladým, začínajícím fotbalistům.                                                                            
Poslední odpověď:  Hlavně chuť sportovat a musí vás to bavit. 
Tak tohle byl menší rozhovor s Markem Jankulovskim, který mimochodem všem 
přeje hodně štěstí v životě… 
Děkuju a snad příště s dalším rozhovorem ;)  
 
Dominika Kapustová 
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 Alpy se rozpínají od pobřeží Středozemního moře Francie, přes Švýcarsko, severní 
Itálii, Rakousko až do Slovinska. Tyto vrcholy jsou přitažlivé ve smyslu dlouhých, 
nekonečných svahů, dlouhé sezóny, dramatické krajiny a hojného rozličného terénu. 
Ideální pro lyžování. Uvolněný životní styl završuje zážitky dobrým jídlem, dlouhými 
obědy a živým nočním životem. 
Samotný název „Alpy“ je vlastně obecné označení velehor, který pochází z keltského 
výrazu „alp“, což znamená vysoké horstvo. 
Alpy jsou největší evropský horský systém, vyvrásněný hlavně ve třetihorách, 
mohutně zaledněný. Alpy leží v délce téměř 1 200 km, s největší šířkou 
250km.Oblouk Alp se táhne od Janovského zálivu, kde se stýká s Apeninami, až po 
střední tok Dunaje. Alpy zaujímají plochu asi 220 000 km2. Severní část je převážně 
vápencová. 
Geologicky představují Alpy mohutný velehorský komplex s příkrovovou stavbou. 
Podle směru nasunutí a podle charakteru hornin lze Alpy rozčlenit na vlastní Alpy, 
jež byly sunuty na sever a severozápad a na jižní Alpy vápencové, nasunutí příkrovů 
v této části proběhlo od severu na jih. 
 
Západní Alpy 
Obecně lze říci, že hory Západních Alp jsou vyšší a mají strmější svahy. Mont Blanc 
na italsko - francouzských hranicích je se svými 4808 metry nejvyšší vrchol Evropy.  
 
Východní Alpy 
Ideální místo na využití svahů pro sportovní a rekreační účely  je Brennerský 
průsmyk (1371 m n. m.), který slouží jako dopravní tepna z Innsbrucku do italského 
Bolzana. V tomto průsmyku vedla už v roce 1772 silnice, 1867 železnice a dnes 
dálnice A13. Dále na východ pokračují Zillertaler Alpen s kvalitními lyžařskými areály 
v okolí Mayrhofenu nebo na severním svahu hory Olperer (3476 m n. m.). Některé 
sjezdové tratě jsou až 12 km dlouhé. Nejvyšší hora východních Alp je Piz Bernina     
(4052 m n. m.) 
 
Klima v Alpách 
Co nejvíce ovlivňuje podnebí Alp: Západní vítr s mírným, vlhkým vzduchem z 
Atlantiku, studený polární vzduch ze severu, suchý kontinentální vzduch z východu 
(studený v zimě, teplý v létě) a teplý středozemní vzduch z jihu. Velká část Alp je 
také ovlivňována středoevropským klimatem. 
 
Turismus 
Alpský turismus začal po „objevení“ Alp anglickými horolezci v předminulém století. 
Dnes jsou Alpy turisticky známým a oblíbeným místem od náročných sportů po 
rekreaci. 

Rakouské Alpy nabízí cenovou dostupnost a možnost vyžití po celodenním 
lyžování. Představte si vesničky s horskými chatami, střediska propojená vleky a 
přátelskou pohostinnost. 
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Francouzské Alpy jsou o dramatu, rozličnost a závratná výška s přírodně členitým 
lyžařským terénem, nesrovnatelná krása a dlouhá sezóna se spoustou přírodního 
prachového sněhu. 

Švýcarské Alpy jsou výkonnost a elegance, kombinace dobře organizovaných 
turistických center, nejmodernějších vleků a systémů pro tvorbu sněhu s 
okouzlujícími vesničkami a úžasnou krajinou.  

Italské Alpy jsou více o prázdninách než o lyžování. Společnost, móda, dobré jídlo 
a přestávky na svahu jsou tak důležité, jako sjet svah šusem. 

Proč zimní dovolená a Alpy ??? 

Pokud si chcete dobře zalyžovat, pak Alpy jsou ta správná volba.  Alpská lyžařská 
střediska jsou rozsáhlá, moderně vybavená. Nesetkáte se tu s čekáním v dlouhých 
frontách, sjezdovky jsou upravovány každou noc a připravovány na další den.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Zdroj:internet                                                                                                                     
Magdaléna  Kotlářová 
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         Vánoční zvyky na Valašsku 
 
                              

     Za mrazivého rána v pátek 11.12. 2009  jsme se vydali za 
doprovodu Mgr.Dytkové a Mgr.Vratislavské do skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Procházeli jsme jednotlivé 
chalupy valašské dědiny a v každé pro nás bylo něco 
přichystáno – pečení a zdobení vánočních perníčků, odlévání 
olova, výroba svíček, výroba vánočních ozdob, pečení 
vánoček – to vše s odborným výkladem o vánočních zvycích. 
Ve vesnické škole jsme si zazpívali koledy s panem řídícím a 
panem učitelem a prohlédli si školu, jak vypadala kdysi. 
Venku jsme potkali Mikuláše s čertem a v poslední chalupě 
jsme prohlídku zakončili pohoštěním od selky – ohřáli jsme se 
bylinkovým čajem a medovým perníkem. 
 

 

 
 

 
 



 - 7 -

 

Rožnov pod Radhoštěm - historie skanzenu 

Historie skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm spadá již do období před I. světovou 
válkou a je spjatá se jmény bratří Jaroňků. Jako ohlas na velké národopisné výstavy konané 
na sklonku 19. století v Praze a na budování prvních skanzenů ve skandinávských zemích je 
roku 1913 předložen první projekt muzea, jemuž o dva roky dříve předcházelo založení 
muzejního spolku. Válečné události bohužel výstavbu odsunují do pozadí a vhodná doba pro 
obnovení myšlenky muzea nastává až roku 1925 v souvislosti s konáním prvního valašského 
folklórního festivalu. Ku prospěchu muzea se podaří prosadit, aby se festival konal již v 
areálu nového muzea. Mezi první stavby situované na mýtině lázeňského parku již v době 
konání festivalu náleží radnice a měšťanský dům, pocházející z rožnovského náměstí. 

 

Dřevěné městečko -  areál městských staveb 

Dřevěné městečko 

 

Nejstarší areál a zároveň i prohlídkový okruh skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm 
představuje Dřevěné městečko, teprve později takto pojmenované. Základem jsou již zmíněné 
a přesunuté městské stavby z rožnovského náměstí (radnice a měšťanský dům tzv. Billův), 
k nimž o tři roky později přibyla Vaškova hospoda. Roku 1933 byla na protilehlé straně 
vystavěna kopie dosud stojícího fojtství z Velkých Karlovic a za druhé světové války 
dřevěný kostel. Kostel pohledově uzavírající východní kout travnatého náměstíčka byl volně 
postaven na základě dokumentace vyhořelého kostela z Větřkovic u Příbora. Poslední stavbou 
ústřední části areálu městečka je hostinec "4a posledním groši" znovu vystavěný podle 
Žingorova domu stojícího ještě ve 2. polovině 20. století na rožnovském náměstí. Veřejnosti 
přístupné stavby přízemního nebo patrového uspořádání se vyznačují roubenou konstrukcí a 
sedlovými střechami s charakteristickým podlomením a šindelovou krytinou, běžně 
rozšířenou ve všech horských oblastech Beskydy nevyjímaje. Prostředí Dřevěného městečka 
dotváří drobné sakrální stavby, úly, hospodářské stavby i stavby provozního charakteru.  
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Valašská dědina -  areál l idové architektury 

Valašská dědina 

 

Největším areálem a zároveň i nejdelším prohlídkovým okruhem je areál Valašské 
dědiny. Projekt vznikl v polovině 20. století za účelem muzeálního uchování rychle 
zanikajících dřevěných staveb lidové architektury z oblasti Valašska. Potřeba dostatečně 
velkého a svažitého území názorně ilustrujícího prostředí Beskyd znamenala rozšíření 
výstavby skanzenu na rožnovskou paseku zvanou Stráň, kde bylo o desetiletí později 
vystavěno několik desítek objektů přičemž další jsou postupně budovány. Ve Valašské dědině 
nalezneme nejen obytné stavby různých sociálních vrstev (fojtství, usedlosti, chalupa 
nádeníka, bezzemka atd.), ale i řadu salašnických staveb (koliba, pajta) a stavby technické 
(větrné mlýny, studna).V prostoru Valašské dědiny je živé hospodářství s chovem zvířat, 
stádem ovcí a prováděny tradiční práce na políčkách a zahrádkách uchovávajících staré 
odrůdy stromů i okrasných květin.  

Mlýnská dolina -  areál technických staveb 

Mlýnská dolina 

 
 

Nejmladším areálem skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm je Mlýnská dolina, 
představující veřejnosti technické stavby poháněné vodou s výjimkou objektu lisovny 
pocházející z Brumova a vozovny z Ostravice. Potřeba vodních náhonů předurčila situování 
areálu Mlýnské doliny v údolí, přesně mezi Valašskou dědinou a Dřevěným městečkem. 
Funkční technické stavby zastupující jednotlivá zanikající řemesla a pocházejí z nedalekých 
Velkých Karlovic vyjma hamru vystavěného dle hamru z Ostravice. Stavby jsou významnými 
doklady mlynářské, pilařské, valchařské a hamernické výroby.  

 
                                                                                                                    Magdaléna Kotlářová  
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Novinky v sezóně 2009/2010 
 
Pro letošní sezónu jsme pro vás připravili řadu novinek. Jde například o novou sjezdovku 3a se 
zasněžováním, podél které je vystavěn vlek s názvem Javořina. Na jihu jsme rozšířili horní i spodní 
část sjezdovky. Doplnili jsme technické vybavení: skutr Lynx 600, 2 vrtulové děla Sufag, dělo Sufag – 
silence vč. hydraulické věže, tyčového dělo Gemini Nástupní a výstupní stanici  lanovky jsme 
vydláždili zámkovou dlažbou. 
 

 

 Lyžařský areál je tvořen řadou sjezdových tratí od střední obtížnosti až po sjezdovky pro 
začátečníky a výuku dětí. Součástí areálu je Snowpark pro snowboarding, umístěný na 
sjezdovce č. 5 v jižní části areálu. 

Všechny sjezdovky jsou uměle zasněžovány technickým sněhem. Některé sjezdovky jsou 
vybaveny i umělým osvětlením, umožňujícím kvalitní večerní lyžování. 

Příznivci běžeckého lyžování mohou využít dva upravované běžecké okruhy o délce 20 a 33 
km, napojené na stávající turistické trasy Beskyd. 

V areálu jsou provozovány lyžařské školy i pro ty nejmenší začínající lyžaře a SKI servis a 
půjčovna lyžařského vybavení jak pro sjezdové lyžování, tak i pro snowboarding a běh na 
lyžích. 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:internet                                                                        Martina Lichnovská 



 - 10 -

 
 
 

Tanec 
HIP-HOP 
Tak děcka…minule jsme si řekly, co je to celý street dance takže když se vás 
zeptám jaké taneční štyly tam patří musíte říct minimálně 3…Myslím, že jako 
jeden z prvních by byl HIP-HOP. Ten vám teď trošičku přiblížím ;)  
Takže, hip-hop (jak jinak) pochází převážně z amerických ulic.Hip-hop k tanci 
potřebuje hodně pohybu...jak v nohách tak i v rukách. V hip-hopu jde o 
improvizaci na hudbu. A co je důležité tančí to kluci i holky! 
S hip-hopem můžete jít i do battlu. Tančí se buď jednotlivě, nebo spíš se svou 
crew. (níže) 
Když např. někde tancujete a jenom se pohupujete do rytmu a sem tam si přidáte 
ruce,je to také hip-hop…sice s tím není dobré chodit na mistrovství světa ale 
někde se začít musí…ale zase vás ho tady nebudu učit  ;-) 
Hip-hop jako tanec si u nás ale našel oblibu až před několika lety. A i přes to. že 
je to mladý tanec..je velmi populární… 

           
Slovíčka: 
Crew…Crew je „skupinka“,“partička“ lidí, kteří tančí                                                        
Battle…Soutěž (souboj) mezi dvěma stranami tanečníků, ale ne jen tanečníků, ale 
i rapový atd. 
 
                                                                                           Dominika Kapustová 
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Teplota venku pomalu klesá a je čas se pořádně zachumlat. Když nemůžete zůstat v posteli, zahřeje vás pletená 
móda. 
 
Norský vzor trochu jinak  

 

Klasický norský vzor vynikne i v jiných barevných kombinacích, než je tradiční smetanová a hnědá. Rolák v barvě 
malin a pomerančů oživí strohost bílých kalhot.  

A la pončo  

 

Místo šály v zimě užijete tenhle pončový rolák. Díky zkrácené délce ho můžete nosit přes teplý svetr, tenčí bundu 
i kabát. Klasický vyplétaný cop pak díky své velikosti zaujme na první pohled. 
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Pletený šátek  

 

Když už je zima tak veliká, že vás nezahřeje šátek, sáhněte po vlněné variantě. Letos se nosí nápadné pletené 
trojúhelníkové šátky s extra dlouhými třásněmi. Uplést podobný model zvládne každá zručnější žena, která se 
přátelí s jehlicemi. 

Baret a bambule 

 
 
Fialová čepice s šálou bude slušet světlovláskám a nejlépe vynikne se světlou bundou či kabátem. 
Bambulky pak dodávají dívčí šmrnc. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  Magdaléna Kotlářová 
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                                                  Facebook 
 
             
 
Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sití, 
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Se svými 
více než 350 miliony aktivních uživatelů (listopad 2009), je jednou z největších 
společenských sítí na světě. Je plně přeložen do šedesáti pěti jazyků. 

HISTORIE 

Facebook byl založen Markem Zurcekem, bývalým studentem Harvardovy univerzity. 
Původně byl tento systém omezen jenom pro studenty Harvardovy univerzity. Během dvou 
měsíců byl rozšířen na některé další. Do konce roku se připojovaly další univerzity rapidním 
tempem. Nakonec byl přístup otevřen pro všechny uživatele s univerzitní e-mailovou adresou 
(.edu, ac.uk, ...). Od 20.února 2006 se začaly do systému připojovat některé velké společnosti. 
Od 11.srpna 2006 se může připojit kdokoli starší 13 let. Uživatelé se v systému mohou 
připojovat k různým sociálním sítím, například v rámci jedné školy, firmy nebo geografické 
lokace.

 

Začátkem prosince 2007 se stal Facebook se svými 57 milióny aktivními členy stránkou s 
největším počtem uživatelů mezi studentskými weby. Od září 2006 do září 2007 se Facebook 
dostal z 60. na 7. pozici mezi nejnavštěvovanějšími stránkami světa. V USA je Facebook 
jedničkou pro on-line sdílení fotografií s více než 60 milióny nahraných fotografií týdně. 
Společnost Facebook Inc. vydělává hlavně na reklamách na stránkách, které jsou přesně 
cíleny podle zájmů uživatele. Hodnota společnosti byla v roce 2006 odhadována na 100 
miliónů USD . Podle serveru TechCrunch, mělo v roce 2005 na Facebooku profil 85 % 
studentů amerických univerzit, z nichž se 60 % přihlašovalo denně, 85 % alespoň týdně a 
93 % alespoň jednou měsíčně 

Jméno serveru vzniklo z papírových letáků zvaných Facebooks, které se rozdávají prvákům 
na amerických univerzitách. Tyto letáky slouží k bližšímu seznámení studentů mezi sebou. 

 

Staňte se fanouškem naší školy 

 na Facebooku, k dnešnímu dni má  

289 členů.  
 
 
Michaela Velkovová 
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jak Být SCENE: 

••••  oblékej se výstředně - scene nosí barevná trika s vtipným potiskem (třeba 
Hello Kitty) nebo potiskem oblíbené kapely, krátké sukně, pro kluky těsné 
kalhoty a uplé triko.  
••••  scene mají šílený účes, jakékoliv barvy, do vlasů si dej barevné, veselé 
sponky.  
••••  nechej si udělat piercing, třeba ve rtu, tunel do ucha, nebo prostě tam, 
kde se ti to líbí.  
••••  buď přátelská k lidem, buď středem pozornosti, scene má hodně přátel. 
Někde jsem četla s každým se objímej, ale to mi přijde jako hloupost a 
přetvářka.  
••••  choď na koncerty, poslouchej co chceš - punkrock, indie, rap, metal…  
••••  udělej si profily na internetu, třeba na Myspace a nalákej na ně co 
nejvíce lidí, povídej si s ostatními scene kids, vyměňuj si svoje scene fotky 
atd. Je toho spousta, mnoho scene girls se stalo na internetu opravdu 
slavnými.  
••••  scene netvrdí že jsou scene, scene jsou prostě sví  
••••  buď svá/svůj a bav se - buď scene!  

iNFOškA: 

Nejprve bych vám chtěla vysvětlit, co to vůbec znamená Scene. Scene 
(mnoho lidí to neví, čtěte "sín") se v mnohém podobá emu, ale přesto je dost 
odlišné. Asi největší rozdíl je v tom, že scene kids jsou narozdíl od emařů 
veselí a sebevědomí. Neutápí se v depresích, ale milují život, nenosí pouze 
černobílé kombinace oblečení, ale naopak barevné a výstřední, se šílenými 
kombinacemi. Jako je emo typické svou černou patkou, scene stoprocentně 
poznáte podle co nejbarevnějšího a nejneobvyklejšího účesu. Dalším z rozdílů 
je i hudební vkus. Mnoho ze scene queens a scene kings poslouchají hardcore 
nebo punk, vyjímkou ale není ani metal, nebo rap. Prostě naprostá svoboda 
výběru, poslouchejte si co chcete, buďte sví a hlavně nekopírujte a 
nepodřizujte se ostatním! Scene také často chodí na nejrůznější koncerty, a 
to nejen na ty velké, ale hlavně do klubů.Mezi scene kids, a to je jedna z 
věcí společná s emem (předně však vycházející z hudební scény), je velmi 
rozšířené vegetariánství, a také náklonnost k SxE, což ve skratce znamená 
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"nepij, nekuř, nefetuj a neměň pořád partnery". Více se dozvíte v 
podrobném článku o Straight Edge. Btw, scene kids můžete mimojiné poznat 
také podle slovníku, ale k tomuhle já se moc nepřikláním. Všude čtu, jak 
scene lidi poznáte podle slov "rawrrr" a "bang bang", ale kdyby to všichni 
hned používali, tak nevím jestli je to moc originální. A o originalitě je scene 
především, to si radši vymyslete slova vlastní :). 

 

 

 

Michaela Velkovová 
 
 
 

        
Trabant                     Trabant                     Trabant                     Trabant                     

Trabant je jedna ze značek vyráběných v minulosti automobilkou Sachsenring v saském 
městě Zwickau. 

V předválečném období patřila továrna automobilce Horch, která se zabývala výrobou 
luxusních vozidel. 
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Po 2. světové válce byla továrna Horch zabrána Sověty a po krátkou dobu se v továrně 
vyráběly rovněž vozy IFA F8 a IFA F9 vycházející z předválečného vozu DKW F8. Jejich 
výroba byla ovšem převedena do automobilky AWE v Eisenachu, kde se z nich v roce 1956 
zrodil automobil s pojmenováním Wartburg. 

Od roku 1955 se ve Zwickau vyráběly luxusní automobily s označením P240 Sachsenring. 
Tyto vozy byly určeny zejména pro prominentní představitele východoněmeckého režimu a 
byly vytvořeny i otevřené modely pro vojenské přehlídky. Výraznějšího rozšíření tyto vozy 
ovšem nezaznamenaly a v duchu uplatňované politiky byla dána přednost vývoji skutečně 
lidového vozidla. 

Předchůdce Trabantu s označením P70 byl 
rovněž postaven na základech automobilu 
DKW F8. Poprvé u něj byla použita karoserie 
z Duroplastu, která se v budoucnosti stala 
typickou známkou Trabantů. 7. listopadu 
1957, v den 40. výročí Velké říjnové 
socialistické revoluce, sjel z pásu první 
Trabant 500 (P50); ke konci roku 1959 byla 
ukončena výroba modelu P70. 

V roce 1962 byla představena verze P60, která 
se od svého předchůdce odlišovala jen 
minimálně. Teprve v roce 1964 byla karoserie 
Trabantu významně přepracována a 
výsledkem se stal Trabant 601 (P601). Ve 
stejné podobě, jen s malými změnami byl 
Trabant 601 vyráběn až do července roku 
1990. 

Ve své době byl Trabant 601 velmi 
progresivním automobilem, který byl jako 
první v masové míře vyráběn z plastů. 
Poháněl ho dvoutaktní, vzduchem chlazený 
dvouválec o výkonu 26 koní. Vybaven byl 
čtyřstupňovou převodovkou s volnoběžkou. 
Na přání byla montována poloautomatická 
převodovka Hycomat.    

 

  D@vid.Reizenauer                                                                
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                                                                                                ………na zahřátí v zimních dnech 
 
Zázvorový čaj  
Suroviny: 10 g zázvoru, 1 ks skořice, 3 ks hřebíčku, 1 ks badyánu, 1 ks citrónu, med  
Postup: Do litrové konvičky vložíme nakrájený zázvor, přidáme koření a zalejeme vařící 
vodou.  
Tip: Zázvorová bomba proti chřipce - Kousek zázvoru oloupete, nastrouháte a zalijete horkou 
vodou a necháte cca 15 odstát. Pokud sílu čaje budete chtít zintenzivnit, pak přidejte na 
kousky nakrájený oloupaný citrón.  
 
Horké jablíčko  
Suroviny: 1 l jablečného džusu, 1 ks celé skořice, 7 ks hřebíčku, 1 lžička citrónové kůry  
Postup: Džus nalijeme do hrnce, přidáme skořici, hřebíčky a citronovou kůru a necháme 
svařit. Směs necháme malinko vychladnout a podáváme.  
 
 
Horká smetanová čokoláda  
Suroviny: 100 g kvalitní hořké čokolády nebo čokolády na vaření, 600 ml mléka, 1 vanilkový 
cukr, cukr, 100 ml smetany 33%, špetka kakaa a skořice na posypání  
Postup: Mléko pomalu zahřejeme, nalámeme do něj čokoládu, přisypeme vanilkový cukr, 
mícháme a přivedeme k bodu varu. Poté čokoládu sundáte s ohně a našleháme ji metličkou do 
pěny. Hotové poté osladíme a ozdobíme šlehačkou.  
 
 
Bezinkový punč  
Suroviny: 150 ml bezinkové šťávy, 150 ml jablečné šťávy, 2 hřebíčky, malý kousek skořice a 
trochu citronové šťávy.  
Postup: Směs přiveďte k varu. V přikrytém hrnci vše přibližně 5 minut mírně povařte a 
přeceďte. 
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Doba na přípravu 50-60 minut 
Jeden balíček Piškotů OPAVIA, 1 kg jablek, 

 250 g cukru krupice, 2 lžičky maizeny,  3 vejce, 

 3 vaječné bílky, 100 g cukru moučky, špetka soli, 

 máslo na vymazání zapékací mísy, skořice na posypání   

 
Oloupaná  jablka nakrájíme na kousky, zasypeme polovinou cukru,  
zalijeme vodou a podusíme do měkka. Potom prolisujeme a osladíme  
zbytkem cukru. V troše vody rozmícháme asi dvě lžičky maizeny a  
vlijeme do jablečné hmoty, kterou opět uvedeme do varu. Poté vše 
 promícháme s celými vejci. Na dno máslem vymaštěné zapékací mísy 
 rozložíme piškoty, na ně rozestřeme jablečnou směs, jemně osolíme,  
vložíme do vyhřáté trouby a zapečeme, až směs ztuhne. Potom ji 
 překryjeme sněhem z bílku, který jsme vyšlehali s moučkovým cukrem,  
jemně poprášíme skořicí, znovu vložíme do trouby a zapékáme, až bílky 
 ztuhnou. Podáváme horké nebo vychlazené.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: piškotová kuchařka                                                                                      Lucka 
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Mr. Bean (z angličtiny může být přeloženo jako Pan Fazole) je známý britský 
sitcom, ve kterém se v hlavní roli proslavil komik Rowan Atkinson. 
 
Seriál Mr. Bean pochází z let 1989 – 1996. V seriálu se moc nemluví, komické jsou 
zde spíše situace. Bean je smolař, kterému nic nevyjde tak, jak si naplánuje a jak 
si představuje. Známé je to, že jezdí jedovatě zeleným Mini (a bytostně nesnáší 
tříkolky Reliant Regal) a má plyšového medvídka. Mezi nejkomičtější situace patří 
například, když pomocí petard maluje byt, řídí auto sedíce na střeše, fotí si 
vojáka hradní stráže ozdobeného odpadky nebo pořádá oslavu nového roku bez 
jídla. 
 
Seriál měl úspěch už při prvním promítání. Dokonce se natočily i 2 filmy 
(Prázdniny pana Beana a Mr. Bean: Největší filmová katastrofa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:internet                                                                                                     Klára Maxerová         
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The Black Eyed Peas je populární americká hiphopová skupina z Los Angeles. Současnými 
členy kapely jsou Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo a Fergie. Původně se ale kapela skládala pouze 
ze tří členů. Fergie se k Black Eyed Peas přidala až v roce 2003. S ní potom vydali své album 
Elephunk. 

Počátky kapely sahají do roku 1992, když se na škole potkali William Adams a Allan Pineda 
Lindo a zjistili, že chtějí dělat podobnou muziku a to muziku ne zrovna nejznámější – měl to 
být rap mixovaný s jazzem a založili skupinu Tribaly nations. Nahráli dokonce i jedno CD, 
ale to nikdy nevyšlo. Poté do skupiny přibyl Eazy E. Následující léta kapela hrála po 
losangeleských klubech a získala základnu fanoušků. V roce 1995 však zemřel Eazy E. Až o 
tři roky později se skupina přejmenovala na dnešní Black Eyed Peas a zároveň vydala své 
první album s názvem Behind the Front 

Album mělo velký úspěch a to hlavně díky hitům „Fallin up“ a „Karma“. Poté následovalo 
vydání CD Bridging the gap, které bylo více komerční a už takový úspěch nemělo - prodalo 
se asi jen 10 000 nosičů. Změna hudebního vyjádření skupiny vedla ke ztrátě losangeleského 
publika. V roce 2001 se přidala Fergie. Fergie napřed do skupiny nepatřila, ale díky jejich 
textařovi Georgovi Pajonovi s ní nazpívali písničku „Shut up“, kterou připravovali na další 
album. 

Fergie zatím se skupinou vystupovala na koncertech, ale spíš jak „křoví“ – zpívala vokály a 
tancovala. V nakladatelství ale byli z písničky „Shut up“ nadšení a tudíž se Fergie stala 
právoplatnou členkou kapely. Když v roce 2003 vyšlo CD Elephunk, posluchači uslyšeli dost 
odlišný styl hudby než na který byli zvyklí, byl to hip hop mixovaný s funky. Prodalo se asi 
10 000 000 nosičů a The Black Eyed Peas byli navrženi na 4 ceny grammy, přičemž jednu se 
jim podařilo získat. Jako první se veřejnosti donesla písnička nazpívaná s Justinem 
Timberlakem „Where is the Love?“. Po ní následovaly písničky jako „Shut up“, „Hey mama“, 
„Let get it startded“…a jejich další album Monkey Business. 
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Lední hokej   
 Lední hokej (někdy prostě jen hokej), je týmový sport hraný na ledě. Je to jeden z 
nejrychlejších sportů na světě. Hráči na bruslích dosahují vysokých rychlostí a vystřelený puk 
někdy přesáhne i rychlost 160 km/h. 

Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě, ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně severní a 
střední) a později částečně i do Asie. 

Lední hokej hraje na hokejovém hřišti šest hráčů za každý tým, všichni hráči mají brusle. 
Cílem hry je vstřelit více gólů než soupeř. Hraje se malým, tvrdým gumovým kotoučem, který 
se nazývá puk. Hráči kontrolují puk dlouhými holemi s čepelí tzv. hokejkami. Hokejka je na 
svém dolním konci zahnutá. Hráči také mohou měnit směr pohybu puku svým tělem, včetně 
rukou či bruslí. Platné jsou dvě výjimky. První je zákaz přihrát rukou puk svému spoluhráči 
mimo obranné pásmo. A za druhé nesmějí vstřelit puk do branky úmyslně čímkoliv jiným než 
hokejkou. Jeden z šesti hráčů je brankář, jehož hlavním úkolem je nepustit puk do branky. 
Brankář má speciální vybavení a má zvláštní práva, jako je možnost přikrýt puk a tím zastavit 
hru. Každý tým může mít na soupisce maximálně 22 hráčů, z nichž 2 jsou brankáři. Střídání 
hráčů je možno kdykoliv i během hry. 

Zbylých pět hráčů se dělí na tři útočníky a dva obránce. Útočnické pozice jsou levé křídlo, 
střední útočník a pravé křídlo. Útočníci spolu většinou hrají v útočných řadách (hovorově 
lajnách), kde jsou vždy tři útočníci spolu. Často se vyměňuje celá pětka hráčů najednou. 
Optimální délka jednoho střídání je necelá minuta. Většina týmů hraje na čtyři útočné řady a 
tři obrané dvojice. To se však může v různých zemích měnit. 

Důležitou součástí hry jsou rozhodčí. Bývají tři – jeden hlavní a dva čároví. Hlavní má na 
starost regulérnost hry – fauly. V některých soutěžích jsou hlavní rozhodčí dva. Například v 
Play-off České extraligy. 

Hrazení (mantinely) okolo hřiště napomáhají udržet puk ve hře, i díky nim hra často trvá 
několik minut bez přerušení. Když je hra zastavena, pokračuje se vhazováním. V hokeji jsou 
dvě základní pravidla, která omezují pohyb puku. Je to zakázané uvolnění a postavení mimo 
hru.Zbývající vlastnosti hry jsou do značné míry závislé na přesných pravidlech, která jsou 
použita. Dvě nejdůležitější jsou od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a od 
severoamerické NHL, která je často považována za nejlepší profesionální ligu na světě. 
Pravidla českého hokeje jsou prakticky shodná s pravidly IIHF. 

 

D@vid.Reizenauer 
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Sibiřský husky je menší kompaktní pes. Je to ale přesto velmi hbitý, zdatný pomocník, který 
je oddaný svému pánovi. Málokdy štěká, rád ale vyje. Pes je nejoblíbenější v USA a Kanadě, 
kde většinou žije ve studených oblastech. Je to velmi spolehlivý pes, který může mít různou 
barvu srsti a očí. Nejčastější zbarvení srsti jsou dvojité kombinace bílé a černé, hnědé, šedé, 
stříbrné, zlaté, měděné či světle červené. Někdy se vyskytují i jedinci čistě bílí. Husky se 
dožívá až 13 let. 
 

Historie plemene 

Vznikl na Sibiři , jako tažný pes. Postupně se v průběhu 19.století  dostával s obchodníky ze 
Sibiři do Severní Ameriky . Využíval se k tahání saní, dnes je velmi oblíbený v soutěžích 
psích spřežení. 

Tělesná stavba 

 
 

Postava je souměrná, pes má vodorovná záda, spáditá linie je nežádoucí. Poměr délky čenichu 
(od nosu ke stopu) je stejný jako od stopu k týlnímu hrbolu. Uši mají tvar trojúhelníků, stojí 
rovnoběžně a musí být dobře osrstěné. Husky má na nohách velmi silné kosti a svaly. Tlapky 
jsou hustě osrstěné i mezi polštářky, aby mohly odolávat velmi nízkým teplotám a nevznikaly 
omrzliny. Ocas je huňatý a má být dlouhý k hleznům, aby si jím pes mohl v případě potřeby 
překrýt čenich. Barva očí má být co nejtmavší, modrá barva oka je povolena. Taktéž je 
povolené různobarevné oko (modrý klín v hnědé) nebo každé oko jiné barvy. Hnědí jedinci 
mívají oči zesvětlené do tzv. barvy amber (světle hnědá se zelenou). Proměnný nos (světlý 
pruh na nosní houbě) je povolen. Barva srsti je povolena jakákoliv. Žádoucí jsou bílé znaky 
na hlavě, břiše, špičce ocasu a nohou. 

Zdroj:internet                                                                              Martina Lichnovská 
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Krkolomný sjezd  
   Ptá se lyžař: „Je pravda, že sjezd z toho kopce je hrozně nebezpečný?” 
   „To je kec, všichni se zabijí až dole!” 
 
Omrzelé sáňky  
   „Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
   „Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!” 
 
Skleróza  
   Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.” 
   Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.” 
   Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.” 
   Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!” 
 
Sněžný muž  
   Malá Verunka je s maminkou na procházce v horách a najednou vykřikne: „Mami, mami - 
podívej, sněžný muž!” 
   „Ale kdepak, Verunko,” uklidňuje ji matka, „to je jen zasněžený bezdomovec.” 
 
4áraz do stromu  
   Lyžař narazí do stromu a začne na něj padat sníh. Borec vítězoslavně vykřikne: „A pak že 
nesněží!” 
 
Krizová situace  
   Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, nevím kde a zlomil jsem si nohu. Už 
nemůžu dál. Co mám dělat?” 
   „Nemusíte dělat nic. Náš doktor vám napíše neschopenku.” 
 
4ebezpečná sjezdovka  
   „Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,” domlouvá lyžaři před hotelem manželka. „Vždyť už 
skoro všechen sníh roztál - někde se zabiješ!” 
   „Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru si vodní lyže.” 
 
 
 
 
Zdroj:internet                                                                                                     Klára Maxerová 
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Tak tady něco pro zasmání..:) 
 
 
 

 
            Můžu dostat ještě banán?                                             4o prostě hot dog! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

            Super klouzačka!!                                                             Můžu řídit já? 
 
 
 
Zdroj:internet                                                                                     Lucka Krejčí 
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                                                                                                                                                            vámi louvámi louvámi louvámi loučí ….      í ….      í ….      í ….          
    
                                        …. a p…. a p…. a p…. a přeje krásný zbytekeje krásný zbytekeje krásný zbytekeje krásný zbytek                                    
    

zimy zimy zimy zimy ☺☺☺☺    
 

    
Číslo íslo íslo íslo zimníhozimníhozimníhozimního    časopisu proasopisu proasopisu proasopisu pro    vás pvás pvás pvás připravili :ipravili :ipravili :ipravili :        
 
    
Cibulková JanaCibulková JanaCibulková JanaCibulková Jana    
    
Kantoš Vojtěch Kantoš Vojtěch Kantoš Vojtěch Kantoš Vojtěch     
    
KapustováKapustováKapustováKapustová    DominikaDominikaDominikaDominika    
    
Reizenauer David Reizenauer David Reizenauer David Reizenauer David     
    
Kotlářová Magda                                         Kotlářová Magda                                         Kotlářová Magda                                         Kotlářová Magda                                             
    

Krejčí Lucie Krejčí Lucie Krejčí Lucie Krejčí Lucie     
    
Lichnovská Martina Lichnovská Martina Lichnovská Martina Lichnovská Martina     
    
Maxerová Klára Maxerová Klára Maxerová Klára Maxerová Klára     
    
Velkovová Michaela Velkovová Michaela Velkovová Michaela Velkovová Michaela     
    
Vrbková DenisaVrbková DenisaVrbková DenisaVrbková Denisa                     

 

 

 

 

 
 


