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V letošním roce jsme se rozhodli, že 
uděláme anketu. 
 
CO BYSTE SI RÁDI PŘEČETLI V PŘÍŠTÍM 

ČÍSLE ČASOPISU ??? 
 

Jakékoli nápady, poznámky a připomínky 
posílejte na e-mail 

casopis.brezinova@seznam.cz. 
 
 

Za všechny e-maily předem děkujeme…    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Magda Kotlářová + Klára Maxerová 
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Ve dnech 5. -7. října 2010 jsme stejně 
jako každý rok sbírali starý papír. Před 
školu byl přistaven kontejner a u něj 
se střídali učitelé a žáci 9. ročníku, 
kteří vážili a zapisovali nasbírané 

kilogramy. Letos se vydařilo i počasí, 
svítilo sluníčko, takže kontejner se 

rychle plnil. Děkujeme všem – 
rodičům, učitelům i žákům za aktivní 

pomoc. První tři místa v soutěži tříd na 
každém stupni ZŠ budou odměněna 

finanční odměnou. O využití zbývající 
částky se rozhodne na školním 

žákovském parlamentu. 

Výsledky soutěže tříd:              
1. stupeň: 
 
1. místo     5.B                 788kg 
 
2. místo     3.B                 448kg 
 
3. místo     1.B                 252kg 
 
2. stupeň: 
 
1. místo     9.třída             1307kg 
 
2. místo     8.třída             1196kg 
 
3. místo     7.třída               344kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:internet                                                                                       
Klára Maxerová 
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Březulín cestuje 
na… 
 
 
 

 

Zámek Červená Lhota leží v jižních Čechách, zhruba 20 
kilometrů od Jindřichova Hradce a stojí uprostřed rybníka 
na pevném skalnatém ostrově. Zámek je přístupný přes 
kamenný most spojující hráz s ostrovem.                                                                                                
Zámek Červená Lhota je jedním z nejnavštěvovanějších 
zámků v České republice. V minulých   letech ho 
navštívilo přibližně 120 000 návštěvníků a dalších 
80 000, kteří se rozhodli nenavštívit zámecké 
interiéry, ale přijeli do jeho nejbližšího okolí. 

Barva zámku                                                                                                                  
Červená barva zámku je nepůvodní. K barvě fasády se váže několik pověstí, kde se setkáváme s 
krásnou zámeckou paní, kterou oknem odnese čert, její tělo není nikdy nalezeno a jen krvavé 
stopy na bělostných stěnách zámku svědčí o jejím strašném konci. Nesmazatelné skvrny jsou 
posléze podnětem k provedení krvavě červeného nátěru zámeckých zdí. Stavba byla skutečně 
původně bílá, červenou barvu získala až začátkem 17. století. 

Historie                                                                                        
První písemná zmínka o obci Červená 
Lhota je z roku 1465. V letech 1542 - 
1555 byla původní gotická tvrz 
přebudována na renesanční zámek.                                                                                              
V písemných pramenech se objevuje pod 
názvem Nová Lhota. V letech 1658 až 
1678 byly na zámku prováděny ranně 
barokní úpravy, kde současně italští 
umělci pracovali na výzdobě interiérů. V 
období do roku 1835, kdy se majitelem 
zámku stal Jindřich Eduard Schönburg - 
Hartenstein, byl zámek ve vlastnictví 

mnoha rodů. V letech 1841 - 1863 proběhla na zámku romantická přestavba v novogotickém slohu, 
přičemž současně byly upravovány i interiéry. Roku 1900 po dědickém vyrovnání připadla Červená 
Lhota nejmladšímu synovi Janovi, který působil ve funkci rakousko - uherského velvyslance ve 
Vatikánu. Ten se pod vlivem svého italského pobytu rozhodl provést úpravy zámku v renesančním 
duchu. V roce 1945 byl zámek konfiskován na základě Benešových dekretů a následujícího roku 
byla v zámku umístněna dětská zotavovna. V květnu 1947 byla Červená Lhota přidělena Národní 
kulturní komisi, která v roce 1949 zámek zpřístupnila veřejnosti. Na základě Benešových dekretů 
zámek nebude vrácen v restituci jeho původním majitel. 

Zdroj:internet                                                                                                 Klára Maxerová                                                                                                               
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Březulín cestuje do…  
 
 
 

Protože venku pořád prší a není tam zrovna krásně, napadlo mě napsat o 
deštných pralesích. 

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je 

zalesn�ný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. 

Obvykle se uvádí jako dolní hranice celoro�ních srážek 

2000 mm (v r�zných pojetích 1700-2500 mm). 

Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skute�n� 

celoro�n�, tzn. aby i v nejsušších m�sících spadlo 

minimáln� 60 mm srážek. Tento biom nalezneme 

zejména v rovníkových oblastech Zem�, by� n�které 

okrajové enklávy mohou díky místním specifik�m zasahovat až do subtrop�. Nejrozsáhlejší je 

Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech P�ední a Zadní 

Indie. Krom nich ješt� existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti 

Pacifiku. V Köppenov� klasifikaci podnebí jsou oblasti s podnebím tropických deštných les� 

ozna�ovány Af.  

VýznamVýznamVýznamVýznam 

Zdroje lék�Zdroje lék�Zdroje lék�Zdroje lék�    

Tropické deštné lesy se nazývají ‚nejv�tší lékárna sv�ta‘ pro výskyt velkého po�tu p�írodních lé�iv. 

Tém�� polovina užívaných lék� pochází z tropických deštných prales�. Nap�. tropické deštné 

pralesy obsahují „základní ingredienty pta�ích kontrolních hormon�, stimulant� a sedativ“. V�dci 

doufají, že zde bude v budoucnu objevena �ada dalších lék�. Tuto ideu ilustruje film Medicine Man 

(Šaman). 

Producent kyslíkuProducent kyslíkuProducent kyslíkuProducent kyslíku    

Existující tropický deštný les má nulovou až jen velmi mírn� kladnou bilanci pokud jde o produkci 

kyslíku. Je v n�m ale vázáno obrovské množství oxidu uhli�itého a pralesy mají obrovský podíl na 

kyslíku už vytvo�eném – vyprodukovaly ho v dob�, když rostly. Jejich likvidace, zejména vypalování, 

spot�ebovává jimi kdysi vyrobený kyslík a vrací v jejich biomase vázaný oxid uhli�itý zp�t do 

atmosféry.  

 

Amazonský deštný lesAmazonský deštný lesAmazonský deštný lesAmazonský deštný les    
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Amazonský prales (rovn�ž 

Amazonský tropický deštný prales a 

r�zné jiné kombinace t�chto slov) 

je rozsáhlý (5 500 000 km2 

velký) tropický deštný les v Jižní 

Americe. Leží ve státech Brazílie 

(více než 60%), Kolumbie, Peru, Venezuela, Ekvádor, Bolívie, Guyana, Surinam, a Francouzská 

Guyana. Podobný pojem je rovn�ž Amazonie. Celý Amazonský prales p�edstavuje více než polovinu 

zbývajících tropických deštných les� na sv�t�. Velmi �asto se o nich mluví v souvislosti s ubýváním 

zalesn�ného území v této oblasti.  

 

Zdroj:internet                                                                                     Klára Maxerová 
 
 
 
 
 
 

 
 
V letošním roce se hodně nosí černá a šedá,vysoké boty na jehlách nebo úplně 
tenká podrážka.Velmi módní jsou brýle nejlépe ve stejných barvách s oblečením 
nebo botami6. 
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    Magda 

Kotlářová & 
Denisa 
Vrbková                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kozačky se staly módním doplňkem číslo jedna všech sezón. Jaro, léto, podzim 
nebo zima, každé období je vhodné pro nošení kozaček. A módní návrháři to moc 
dobře vědí a snaží se ukojit naše vysoké požadavky.  
V nabídkách najdeme sportovní kozačky na nízkém podpatku nebo naopak elegantní 
extra vysoké jehlové kozačky 
i business kozačky vhodné pro 
formální příležitosti. Dle 
aktuálních trendů se často 
objevuje na obchodních 
pultech „holínkový styl“, 
ocvočkované kozačky (i jiné 
botky) a také jednoznačně 
nejpopulárnější „jezdecké“ 
kozačky nad kolena.→ 
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Jezdecké kozačky bez podpatku působí na mnohé jako rybářské holiny. Poměrně 
dost záleží na tom, s čím takovou obuv skombinujete, protože bujarou fantazii občas 
nezachrání ani ty nejdražší kozačky. Ideální jsou legíny, topík a kratší bundička 
nebo sáčko, vznikne tak působivý a harmonický soulad.↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicméně klasika je klasika a jestli někdo umí dělat 
krásné jednoduché, a přesto úchvatné boty, je to 
YSL. Malý detail,jako jsou třásně, kozačky 
decentně ozdobí ale nijak nepřebíjí, navíc třásně 
jsou jedním z hitů sezóny a najdeme je nejen na 
doplňcích.    Denisa Vrbková 

 
 
 
Suroviny: 
2 hrnky hladké mouky 
1 prášek do pečiva 
1 hrnek mléka 
1 vejce 
1/3 hrnku cukru 
1/4 hrnku oleje 
špetka soli 
1 hrnek borůvek  
 
Postup: 
V míse smícháme všechny suroviny, vmícháme borůvky, rozdělíme do formiček a 
upečeme do růžová. Já jsem pekla na 180°C, ale pečte, jak jste zvyklé.  
Hotové muffinky pocukrujeme.  

Z těsta nám vyjde 12 ks muffinek. 
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Autor:Michaela Velkovová                                                                     Zdroj:Internet 
 
 

 
 
 
Suroviny 
na těsto: 

400g hladké mouky, 200g rostlinného tuku, 1 bílý jogurt, 1 balení prášku do pečiva. 

Suroviny na náplň: 

2kg jablek, 100g mletého máku, 100g vlašských ořechů, cukr krystal, 100g rozinek, 
strouhanku, mléko. 

Příprava: 

Mouku smícháme s tukem a práškem do pečiva. Vypracujeme hladké těsto a rozdělíme jej na 
3 až 4 díly. Omytá a oloupaná jablka nastrouháme na hrubém struhadle a krátce podusíme. 
Jednotlivé díly těsta postupně rozválíme v plty, přeložíme je na utěrky, rozložíme na ně 
dušená jablka a podle chuti posypeme ořechy, rozinkami a strouhankou. Podle chuti jablka 
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přisladíme. Každý plát těsta s pomocí utěrky svineme a přeložíme na plech vyložený pečícím 
papírem. Štrúdl svrchu potřeme rozmíchaným vajíčkem a propícháme vidličkou, aby při 
pečení nepraskl. Pečeme v troubě vyhřáté asi na 200 stupňů po dobu asi 30 minut. 

 

Zdroj: Internet                                                                                                      Michaela Velkovová 

 

 

 
Průměrné lži 

1.„Pane revizore, podívejte se! Mám děravou kapsu, takže mi jízdenka musela vypadnout.“ 
Černý pasažér ukazuje děravou kapsu. 

2.,,To je divné-já jsem si myslela,že v neděli se jezdí zadarmo.“ Co by na to mohl říct revizor: 
,,Zadarmo se dnes chodí do kostela.“ 

3. „Umřel mi papoušek. Děcka doma brečí a já musel jet do zverimexu co nejrychleji koupit     
nového.“ 
Co by na to mohl říct revizor: „Kupte jim raději želvu, ta se dožije i stovky.“ 

Prosby a sliby 

4.,,To je dneska už druhá pokuta. Nemůžete přivřít očko?“ Co by na to mohl říct revizor: 
,,Kdybych to dělal pokaždé,jsem dávno slepý.“ 

5.,,Jestli mě nenecháte být,rozpláču se!“ Co by na to mohl říct revizor:,,Tady máte kapesníček.“ 
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6.,,Nestačí vám,když vám prostě odpřísáhnu,že tu jízdenku mám?“ Co by na to mohl říct revizor: 
,,Tak to já vám zase odpřísáhnu, že máte i pokutu.“ 

7.,,A nestačilo by,kdyby jste mi prostě jen vynadal?“ Co by na to mohl říct revizor: ,,Tak bohatou 
slovní zásobu nemám.“ 

8.,,Mám záduchu,před třemi lety mi zemřela maminka a moje srdíčko pracuje na půl plynu. Ještě 
chvíli mě provokujte a máte na krku vraždu!“ Co by na to mohl říct revizor: ,,Jezděte na 
kole,prospívá to srdci a neplatí se jízdné.“ 

Zábavné nesmysly 

9.„Mně se ta jízdenka v kapse nějak vytahala a teď jsou z ní noviny.“ 
Černý pasažér na důkaz mává denním tiskem. 

10.„Já jsem nechtěl jet autobusem, já jsem si ho chtěl jen prohlédnout. A on se najednou rozjel.“ 
Co by na to mohl říct revizor: „A zrovna tím správným směrem – k vám domů, co?“ 

!!! P.s. Výmluvy nemusí zabrat ☺☺☺☺ Tak raději doporučuji koupit si jízdenku :D 

Denisa Vrbková 

7.třída 

Zdroj: Internet 

= muž, který dokáže vše 
 

Chuck Norris, vlastním 
jménem Carlos Ray 
Norris Jr. Narozen 
10. března  1940 v 
Oklahomě je známý 

americký akční herec, 
mistr bojových 

umění a mediální 
osobnost 

s čerokíjskými a irskými kořeny. Vystupoval v řadě 
filmů, včetně snímku Cesta draka, kde hrál s Bruce 
Leeem. V letech 1993-2001 ztvárnil hlavní postavu 

televizní série Walker, Texas Ranger, Cordella Walkera. 
Je tvůrcem vlastního bojového umění Chun Kuk Do. Po 
těchto rolích kdy hrál neporazitelnou postavu, začali o 

Chuckovi Norrisovi kolovat různé anekdoty. 
Tyto krátké   vtipy vám chci ucházet…. 

 
    „Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem.“„Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem.“„Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem.“„Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem.“    
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„Když je �lov�k v nebezpe�í, p�ijde ho zachránit and�l strážný. Když je v nebezpe�í and�l, p�ichází Chuck „Když je �lov�k v nebezpe�í, p�ijde ho zachránit and�l strážný. Když je v nebezpe�í and�l, p�ichází Chuck „Když je �lov�k v nebezpe�í, p�ijde ho zachránit and�l strážný. Když je v nebezpe�í and�l, p�ichází Chuck „Když je �lov�k v nebezpe�í, p�ijde ho zachránit and�l strážný. Když je v nebezpe�í and�l, p�ichází Chuck 

Norris.“Norris.“Norris.“Norris.“    

    

„Chuck Norris umí d�lit nulou“„Chuck Norris umí d�lit nulou“„Chuck Norris umí d�lit nulou“„Chuck Norris umí d�lit nulou“    

    

„Chuck Norr„Chuck Norr„Chuck Norr„Chuck Norris dokáže p�edb�hnout sv�j vlastní stín“is dokáže p�edb�hnout sv�j vlastní stín“is dokáže p�edb�hnout sv�j vlastní stín“is dokáže p�edb�hnout sv�j vlastní stín“    

    

„Když Chuck Norris škrtl zápalkou, vzniklo slunce“„Když Chuck Norris škrtl zápalkou, vzniklo slunce“„Když Chuck Norris škrtl zápalkou, vzniklo slunce“„Když Chuck Norris škrtl zápalkou, vzniklo slunce“    

    

„Chuck Norris rozbre�í cibuli“„Chuck Norris rozbre�í cibuli“„Chuck Norris rozbre�í cibuli“„Chuck Norris rozbre�í cibuli“    

    

„Chuck Norris dokáže chytat do lasa bez smy�ky“„Chuck Norris dokáže chytat do lasa bez smy�ky“„Chuck Norris dokáže chytat do lasa bez smy�ky“„Chuck Norris dokáže chytat do lasa bez smy�ky“    

    

„Chuck Norris dokáže hranou ruky �ezat diamanty“„Chuck Norris dokáže hranou ruky �ezat diamanty“„Chuck Norris dokáže hranou ruky �ezat diamanty“„Chuck Norris dokáže hranou ruky �ezat diamanty“    

    

„Kalendá� Chucka Norrise po 31„Kalendá� Chucka Norrise po 31„Kalendá� Chucka Norrise po 31„Kalendá� Chucka Norrise po 31. B�eznu pokra�uje p�ímo na 2. Duben, protože z Chucka si nikdo apríl d�lat . B�eznu pokra�uje p�ímo na 2. Duben, protože z Chucka si nikdo apríl d�lat . B�eznu pokra�uje p�ímo na 2. Duben, protože z Chucka si nikdo apríl d�lat . B�eznu pokra�uje p�ímo na 2. Duben, protože z Chucka si nikdo apríl d�lat 

nebude“nebude“nebude“nebude“    

    

„Chuck Norris se zná osobn� s Járou Cimrmanem“„Chuck Norris se zná osobn� s Járou Cimrmanem“„Chuck Norris se zná osobn� s Járou Cimrmanem“„Chuck Norris se zná osobn� s Járou Cimrmanem“    

 
                                                                                               
                                                                                                                                 Robert Zunt, 

Klára Maxerová 
Březulín sleduje … 
 
 
 
 

Pohádky na dobrou noc je dobrodružná komedie, 

ve které Adam Sandler ztvárnil Skeetera 

Bronsona, hotelového 

údržbáře, jehož život se 
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navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci 

vypráví na dobrou noc. Když se své rodině pokusí pomoci vyprávěním jednoho fantastického 

příběhu za druhým, vypukne zásluhou neočekávaného přispění dětí naprosté šílenství.  

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:i
nterne
t                                                                                        

Klára Maxerová 
 
 
 
 
Celým jménem: Shakira Isabel Mebarak Ripoll 
Povolání: Zpěvačka,Tanečnice 
Datum narození: 2.2. 1977 
Místo narození: Barranquilla, Kolumbie 
Znamení: Vodnář 
Výška: 160 cm 
 
 
Text písně: 
Waka Waka 
 
You’re a good soldier 
Choosing your battles 
Pick yourself up 
And dust yourself off 
Get back in the saddle 
You’re on the front line 
Everyone’s watching 

You know it’s serious 
We’re getting closer 
This isn’t over 
 
The pressure’s on; you feel it 
But you got it all; believe it 
When you fall get up oh oh 
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If you fall get up eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Cause this is Africa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 
 
Listen to your god; this is our motto 
Your time to shine 
Don’t wait in line 
Y vamos por todo 
People are raising their expectations 
Go on and feel it 
This is your moment 
No hesitation  
 
Today’s your day 
I feel it 
You paved the way 
Believe it 
If you get down 
Get up oh oh 
When you get down 
Get up eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 
 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa aa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 

 
(singing woman) 
 
Tsamina mina  
Anawa aa 
Tsamina mina 
tsamina mina Anawa a a 
 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa aa 
Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 
 
Jungle eh eh 
Jungle eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa aa 
 
Django eh eh 
Django eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa aa 
 
This time for Africa  
This time for Africa 
 
We're all Africa 
samba kwaila 
We're all Africa 
waila waila 
samba kwaila 
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Denisa Vrbková 
 
 
 

 

Tereza Kerndlová (* 6. října 1986 Brno) je 
česká zpěvačka, dcera jazzového a swingového 
zpěváka Ladi Kerndla. 

V červnu 2001 začala zpívat se skupinou Black 
Milk s Terezou Černochovou a Helenou Zeťovou. 
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Vydaly album Modrej dým, v roce 2002 získaly Českého slavíka v kategorii Objev roku. V 
roce 2003 vydala kapela Black Milk album Sedmkrát. Na jaře roku 2005 se kapela Black Milk 
rozpadla a Tereza Kerndlová natočila své sólové album Orchidej, které vyšlo 27. března 
2006. Tereza se poté stala na rok tváří značky Maybelline New York. V roce 2007 vydala 
Tereza album Have Some Fun, ze kterého nejprve vydala cover verzi songu Careless 

Whisper. Koncem roku 2007 Tereza začala vypouštět do rádií další singl z desky Have some 

fun se stejnojmenným názvem. 

Byla nominována na Eurosong, aby reprezentovala Českou republiku v soutěži Eurovision 
Song Contest. 26. ledna 2008 v televizním souboji Eurosong zvítězila a v květnu 
reprezentovala Českou republiku v druhém semifinále Eurovize. Nakonec skončila s devíti 
body na předposledním osmnáctém místě a do finálové části soutěže se nedostala. 

V listopadu 2008 vydala CD Retro se singlem Anděl. V dubnu 2009 vyšel klip k novému 
singlu Holka jako já, který vypráví příběh z anglické letecké základny za druhé světové války. 
Tereza Kerndlová v něm tancuje Lindy Hop. V listopadu 2009 vyšlo DVD 50 minut pro tebe.  

 

Autor:Michaela Velkovová                                                                                     
Zdroj:Internet 

                 

 
Jede pán kolem polozmrzlého jezera a vidí tam brečet malého kluka. Co se ti 
stalo maličký? Ale spadla mi tam matička, vzdychá chlapeček. Chlápek ze sebe 
serve oblečení a v mrazu se vrhne do jezera. Za chvíli se vynoří a drkotá zuby: 
"Promiň, maličký, ale tvojí matku jsem nenašel" Kluk se zvedne a říká:"No tak 
to můžu zahodit i ten šroubek!!!" 
 
Učitel k žákovi: 
"Kde leží Afrika ?" 
"Na mapě..."  
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"Okamžitě nám sděl jak dopadly zkoušky",telegrafují rodiče synovi. 
Odpověděl obratem: "Zkoušky jsem složil skvěle. Učitelé byli nadšeni. 
Dokonce mě požádali, abych ty zkoušky na podzim zopakoval."  
 
Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl 
majitel velké firmy. 
Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček nic. Pan učitel k němu přijde s 
otázkou proč nic nepíše. Pepíček odpoví: "Čekám na sekretářku!"  
 
V hodině přírodopisu povídá profesor: 
"Nehulákejte tam vzadu, ať nevzbudíte ostatní!" 
 
"Co je to elektrické pole?" 
"To je prosím pole, kde se pěstuje elektrika."  
 
 
Ptá se paní železničáře:  
"Nevíte, kdy pojede vlak na Písek?" 
"Jo, paninko, to neví nikdo... zatím všechny motoráky jezdí 
na naftu."  
 
Manžel se ptá ženy: proč držíš tu slepici za krk? Žena: vařím! Manžel: takhle? 
Žena: tady je napsáno mírně dusíme 20 minut  
 
Pepíček má ve škole skloňovat slovo "houska". 
Kdo, co: Houska 
S kým, čím: Se salámemDD.Komu, čemu: Mně! 
 
Policajt jde parkem kolem rybníčku a tu spatří ve vodě člověka. 
"To, nevíte, že v té nádrži je koupání zakázáno?!" 
"Já se... blblblm... nekoupu, já... blmblm... se topím! 
"Tak to promiňte."  
 
Zdroj:internet                                                                         Lucie Krejčí 
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Zdroj:internet                                                                                    
 

                                                    Martina Lichnovská,Denisa Vrbková,Lucie Krejčí 
 

Redakce pro rok 2010/2011 
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