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BBBBBBBBřřeeeeeeeezzzzzzzzuuuuuuuullllllllíííííííínnnnnnnn        
Třetí vydání školního nepravidelného čtvrtletníku 
 
 

Březulín má s příchodem jara nějakou upovídanou náladu a zpovídal 
kdekoho… Některé rozhovory nejsou publikovatelné!-) , ale alespoň 

dva z nich si přečtěte! 
 

Rozhovor  s … 
 

Pro první rozhovor se náš zelený mužíček vypravil na budovu B, do 
školní družiny, kde se o děti před i po vyučování obětavě starají paní 

vychovatelky…  
paní Huvarová a paní Rosenzweigová 

 
1. Jak dlouho pracujete na naší škole? 

Už velmi dlouho… Já 1 rok (p. Rosenzweigová). 
 

2. Jak dlouho tady ještě chcete pracovat? 
 (smích) Jak dlouho to ještě půjde.  

 
3. Které děti máte nejraději? 

Všechny.                                                                                
 

4. Máte cizokrajné jméno, ze které jste země ? 
Z Česka, z Evropy. 

 

A teď jen paní Mgr. Rosenzwigová… někdo přece musí hlídat děti… 
 
1. Líbí se vám tato škola? 

Samozřejmě, jinak bych tady nebyla, a navíc tuhle školu znám víc než dobře. Protože jsem 
se tady učila 8 roků a moje maminka tady učila 40 let. 

 
2. Bijete děti, když provedou nějakou hloupost? 

Né, nebiji! Tělesné tresty jsou selhání vlastní osobnosti. 
 
3. Kterou třídu máte nejraději? 

Všechny mám ráda, každá věková kategorie dětí je něčím jedinečná. 
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4. Kterého učitele máte nejraději? 
Všechny!  

 
5. Jaké jídlo vám na obědě nejvíc chutná? 

Všechny. Nejvíc mi chutnají  špagety. 
 
6. Vzpomínáte nejvíc na nějakého žáka? 

Tak určitě na pár žáků budu vzpomínat , ale bude jich víc časem. Protože každý je 
jedinečný. 

 
7. Kolik máte dětí, zlobí vás? 

Zatím nemám. Prozatím hlídám děti své sestry, ale ty zlobí jako každé děti. 
 
 

 -Simona a Kuba- 
 
Březulín vyzpovídal i nejoblíbenějšího učitele 2. stupně… Tady je 
rozhovor s… panem učitelem Buchtou: 
 
1. Líbí se vám tady na škole? 

Líbí se mi tady, jak co. Někdy líbí, někdy nelíbí. Záleží na náladě mé či žáků. 
2. Co tady máte nejraději? 

Mám rád, když mohu jít na oběd. Zbožňuji uspokojení hladových pocitů  mého hýčkaného 
žaludečku. 

3. Jakou třídu vyučujete? 
Učím všechny třídy na 2. stupni. Jinak třídním jsem pouze (bohužel/ bohudíky nehodící se 
škrkněte) v 8.B.  

4. Co máte rád  k jídlu z naší jídelny? 
Játra s rýži nejraději, ale nepohrdnu vším, co má rýži jako přílohu (pořad mě chce někdo 
naštvat –smíchá rýži s cukrem!!!!). Vaří se tu opravdu skvěle. 

5. Jakou třídu máte nejradši? 
Pana školníka  – je to velká třída :-) 

6. Čím jste chtěl být a proč? 
Odmalička si přeji  stát se  popelářem. Pro slepičí  kvoč. Odpadky nediskutují, to jen lidé 
jsou prevíti. 

7. Proč jste zrovna učitelem? 
Protože kdo nic neumí – učí, jinak stalo se. 

8. Máte doma zvířátko a jaké? 
No jasně, po bytě lítá suchozemská želva a sem tam prolítne potkanice. 

9. Jaké předměty učíte a naopak které byste chtěl učit? 
Učím: dějepis, tělocvik, občanskou výchovu - nechci učit procházky, nakupování. 

10. Dáváte poznámky?  
 Samo tamo nějaké jest napsané. 
Už nechci odpovídat, protože zvoní!!!! 

 
Děkujeme panu učiteli za rozhovor! 
   

- SIMČA- 
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Březulín  se seznamuje s …                        
fretkou                 

 
Fretka je domácí zvíře patřící  mezi  kunovité  šelmy.  Jejím předkem  je tchoř  
tmavý nebo evropský (PUTORIUS  PUTORIUS). Během stovky let své 
domestikace  pomáhaly fretky s lovem  myší,  krys a  králíků. Používaly se při 
protahování trubek (v této činnosti se dělaly fretčí závody).                 
Často jsou chovány  na  farmě nebo v domáctnostech  pro svou ušlechtilou 
kožešinu   nebo  pro svou hravou povahu. Ačkoliv je fretka  milým a veselým         
společníkem, nepatří mezi nákladná zvířata. 
 

Krmení 
Také krmení není moc nákladné jako u většího zvířete – postačí jen třeba  200  
až  250 g denně, z toho maso tvoří  o kousek více než polovinu. Tyto jsou  
doplněny  potravinami např.  obilovinami, zeleninou, ovocem a mléčnými výrobky.  

 Rodina 
Fretku je možné přivést  do rodiny s dětmi – snadno si na ně zvykne. Není však 
vhodné ji koupit pro děti, protože děti  by  se  o fretku  nedokázaly postarat!  
Výchova a odpovědnost  tedy patří dospělým  a děti mohou pomáhat. Pokud si děti 
hrají s fretkou, tak je dobré, když jim budete nablízku,  protože  dětské ruce 
mohou  být nešikovné  a fretka  by se mohla leknout a ohradit se kousnutím.  
 

                                                  
 

Zajímavosti 
Mnoho lidí má obavy z pachu fretek. Každé zvíře má tělesný pach - mohu z vlastní 
zkušenosti říct, že srst vlčáka páchne mnohem intenzivněji než fretčina. Jinou 
kapitolou je  však ostře páchnoucí  výměšek pachových žláz. Ten fretky pouštějí  
při leknutí,  při značkování  území  a v zápalu boje. V praxi jsem se setkala  u 
svého bratra při leknutí  s vypouštěním pachu  (tomu jde ovšem  předejít).                                 
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Kdo  se však obává pachu,  může nechat fretce vyoperovat  pachové žlázy.  
Pachové žlázy  je možné operovat  v 6  až 8 měsících věku. U samců je  tato 
operace o něco jednodušší vzhledem  k jejich velikosti.  
 

Obydlí  a potřeby 
 Chceme-li  si  fretku  pořídit, připravíme si pro ni obydlí a vše,  co bude 
potřebovat. Je na vás, zda se rozhodnete  pro klec nebo pro  prostorný kotec, já 
bych doporučovala  klec, protože si myslím, že se tam bude fretka cítit bezpečně 
a nebude možná sama.                                                                                                     
Je důležité, aby tento  příbytek obsahoval: pelíšek, záchodek (miska s pískem,                  
záchod se musí čistit aspoň  5krát až 6krát za týden) a misku s čerstvou vodou a 
misku s jídlem. A ještě dále potřebujete : měkký kartáč  (pro miminka  na vlasy), 
kleštičky na drápy, kvalitní šampon s vitamíny (např.  psí), vlastní ručník či osušku 
atd. 
 

Jak stará mláďata  si koupit                                                                                                
Vybereme si mládě mezi 5 týdny a 2 měsíci. Věk na první pohled uhádneme podle 
hmotnosti: v 5 týdnech asi 250 g,  v 6 týdnech 300 g . Pro ochočení je nevhodné 
mládě  starší než 3 měsíce. Konečné hmotnosti fretka dosáhne  ve 182 dnech a to  
samice asi 1 kg a samec asi 1,75 kg. 
Fretky pohlavně dospívají v půl roce, kdy jsou  největší zkouškou chovatelské 
trpělivosti  - jsou v pubertě. Po  zbytek svého života (8 až 10 měsíců) je skvělý s 
společník.     
 

                                                   
 
 
 

Zdroj: Světem zvířat                                                           JANA CIBULKOVÁ 
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Březulín sportuje…                      
 
Jízda na koni             
 
Poměrně vysoké procento lidí, kteří se kolem koní 
pohybují nebo je vlastní, jsou jezdci, řekněme 
"rekreačními". To znamená, že jízdě na koni se věnují ve 
svém volném čase pro zábavu. Odreagují se tak od svého 
monotónního sedavého zaměstnání, uklidní své 
pocuchané nervy v lese při projížďce na koni. 
 
 

Poznej svého koně 
 

Nejdůležitějším faktorem pro vaše příjemné rekreační ježdění je bezpochyby váš 
kůň. Vždy kupujte a jezděte na bezpečném koni, který vyhovuje vaší věkové 
kategorii a odpovídá vašemu jezdeckém umění. Mladý, nezkušený nebo příliš 
vzrušivý kůň může způsobit, že vaše vyjížďky se pro vás stanou nepříjemnými 
událostmi dne, kdy dáváte v sázku přinejmenším své zdraví. Pokud chcete koně 
využívat na vyjížďky do přírody, je ideální, aby kůň byl nejen naučený chodit v 
terénu, ale aby byl zvyklý také na rušivé elementy, s nimiž se budete běžně 
setkávat - auta, náklaďáky, cyklisty, lyžaře, štěkající psy, houbaře, turisty či jiné 
jezdce. Toto všechno jsou podněty, které mohou mladé, nezkušené zvíře 
nečekaně vylekat. Je dobré znát, čeho se váš kůň leká nebo co je mu nepříjemné, 
dříve než s ním vyrazíte kupříkladu kolem frekventované silnice.   
  

                                            

Péče o koně 
 

 

 Prvním krokem dobré péče o koně je ustájení. Stáj musí být suchá a čistá, 
prostorná a vzdušná (pozor však na průvan), s vhodnou podestýlkou (sláma, piliny 
nebo kombinace obojího). Kromě pravidelných vyjížděk by měl mít možnost 
výběhu, nejlépe pastviny. Ohrazení výběhu musí být pevné a vysoké, aby kůň 
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nemohl uniknout ven. Ve stáji musí být denně odklízen hnůj, zrovna tak z malého 
výběhu, aby kůň nestál v mokru, ze stejných důvodů jsou nevhodné dlouhodobě 
podmáčené, bahnité výběhy. 
Udržujte svého koně v dobré kondici. Pokud uvažujete o tom, že se svým koněm 
pojedete v létě na dovolenou na několikadenní putování nebo že budete jezdit 
během sezony příležitostně na závody, nebo že byste se rádi zúčastnili nějaké 
méně náročné distanční jízdy, nezapomeňte, že je třeba, aby měl dobrou 
fyzickou přípravu. Opravdu nelze očekávat perfektní výkony od zvířete 
překrmeného (nebo naopak podvyživeného), které jde ven s bídou dvakrát do 
týdne. Jestliže vám jde čistě o vyjížďky, je určitě prospěšnější jezdit každý den 
hodinu, než jednou týdně celý den. 
Udržet koně v dobré kondici znamená rovněž dobře ho krmit. Koně by měli mít 
nepřetržitě přístup k čerstvé pitné vodě. Toto je důležité zejména v horkém 
počasí. Pokud je k dispozici dostatek pastvy, je to ideální. Při nedostatku čerstvé 
trávy se přikrmuje senem, a to rovněž 1 - 3krát denně. Jádro i seno, které koním 
podáváte, kontrolujte, aby nebylo za pařené či plesnivé - opět způsobuje 
zdravotní problémy. Volný přístup by měli koně mít k lizu (soli). Dbejte na to, aby 
váš kůň měl dostatek kvalitníhho krmení, ale pozor – nepřekrmovat! Tlustý kůň má 
problémy nést sám sebe, natož ještě sedlo s jezdcem! 
Vždy mějte koně perfektně okovaného. Péče o nohy a kopyta koně by měla být 
prvořadou starostí každého majitele či jezdce. Staré přísloví říká: "Žádná noha - 
žádný kůň." Pro pohodlí vašeho konaje důležité mu pořídit patřičné "obutí". Tuto 
náročnou práci svěřte vždy dobrému kováři - odborníkovi. Podkova musí koni 
padnout a být na kopytě připevněna tak, aby se nehýbala. Jakmile zjistíte, že je 
uvolněná, musí se buď přibít nebo naopak sundat.  
 

Veterinární péče 
 

A v neposlední řadě se zmíníme ještě letmo o veterinární péči. Pokud kůň nemá 
žádné zřejmé problémy, jedná se zejména o preventivní zákroky - povinné 
očkování (tetanus, chřipka) a pravidelné odčervování (cca 3 - 4 do roka, ale 
program odčervování řídíme dle konkrétních potřeb). U starších koní je na místě 
pravidelná kontrola chrupu. Při přepravě koní mezi okresy, na závody apod. musíte 
mít zdravotní průkaz koně, v němž jsou uvedena všechna povinná očkování, 
zdravotní stav koně a výsledky požadovaných krevních testů (malleus, hřebčí 
nákaza a infekční anémie koní). 
 
A teď… Vzhůru do sedla!!! 
 
 
Zdroj: Internet  

-domini- 
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Kvíz pro chytré hlavy 3 

 

 
 

                                                
   

Ahoj! Dnes jsem si pro vás připravil test z 
matematiky!!! 

 
       
1. Auto ujelo za 3 hodiny  
216km.Kolik metrů ujelo za jednu 
minutu? 
 
a) 120m          b) 720m          
c) 1 200m        d) 7 200m            
e) 12 000m 
        

2. Jirka je ochoten půjčit 
kamarádovi kolo buď za 2 čokolády 
na 4 hodiny , nebo za 2 balíčky 
bonbonů na 1 hodinu. Honza mu dal 
1 čokoládu a 1 balíček bonbonů. 
Jak dlouho může Honza jezdit na 
kole? 
 
a) 3 hodiny           
b) 2hodiny           
c) 2hodiny  30minut         
d) 2 hodiny 50 minut   
e) 3,5 hodiny 
 
 

3. Jaký je výsledek následujícího 
výpočtu? 
24 - 2 . 10 + 34 - 2 . 15 + 44 - 
2 . 20 + 54 - 2 . 25=????? 
 
a) 8     b) 16     c) 24       d) 32       
                                    
4. Za cenu jednoho ananasu 
koupíme dva pomeranče.Za cenu 3 
pomerančů koupíme čtyři jablka.Za 
cenu třech jablek koupíme  6 
banánů.Kolik korun stojí jeden 
banán, jestliže ananas stojí 32Kč? 
 
a) 6 Kč           b) 5 Kč           
c) 4 Kč           d) 3 Kč 
                                                  

5. Šest čokolád stojí 15 Kč méně 
než devět stejných čokolád. 
Kolik stojí jedna čokoláda? 
 

6. Josef si koupil dvě jablka a 
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jedny sušenky zaplatil 15 Kč. 
Jan si koupil jedno jablko a dvoje 
sušenky a zaplatil 18Kč. 
Kolik stáli jedny  sušenky? 
  

7. V karavaně šli jednohrbí a 
dvouhrbí velbloudi. Měli 212 nohou 
a 81 hrbů. Kolik bylo mezi nimi 
dvouhrbých velbloudů? 

 
8. Paní doktorka předepsala Janě 
léky proti kašli. Každou půlhodinu 
musí užívat 5 kapek.Kolik kapek 
využije za šest hodin? 
 

9. Chovatel říká:,,Chovám slepice 
a králíky.Když spočítám jejich 
hlavy, je jich 100.Když spočítám 

nohy, je jich 320. Kolik mám 
slepic? 
  
a) 60          b) 100          c) 80          
d) 20          e) 40 
 

10. Hlemýžď leze na 
pětimetrovou zeď.V průběhu 
jednoho dne vyleze do výšky 3 
metrů, během noci sklouzne o 2 
metry dolů. Za jakou dobu   
dosáhne hlemýžď vrcholu zdi? 
 
a) za 5 dní a 5 nocí                
b) za 4 dny a 3 noci 
c) za 3 dny a 2 noci                 
d) za 1 den a 1 noc  
e) za 7 dní a 8 nocí

 
 
Zdroj: Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia-matematika a moje hlava. 
Odpovědi budou v příštím čísle!!! 
 

Řešení PŘ z minulého čísla 
 
1. A) chobot                1 bod 

2. B) ve tmě               2 body 

3. A) 250kg                3 body 
4.  B) kráva,co nemá mládě3 body 

5. D) 4                      3 body 

6. A) savec                 2 body 
7. A) medvěd hnědý        2 body 

 

8. A) škůdce                   1 bod 
9. B) k ochlazování organismu 
 2 body 

10. A) ano                                 3 body 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sečtěte body a porovnejte: 22-20 bodů = génius☺☺☺☺ 

                                              19 -11          = jsi celkem dobrý 
                                              10-0             = raději se uč���� 
 
                                                                                             -Kieu- 
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Březulín cestuje…                     
                                 
 Zoo Ostrava  
 
I když určitě každý z nás, Ostravanů, alespoň jedenkrát 
v životě navštívil naši zoologickou zahradu, co o ní 
doopravdy víme? Březulín se vydal po stopách tajemné 
historie… 
 

 Historie 
 
Historie vzniku ostravské zoologické zahrady je úzce spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander 
při budování tzv. Hornického sadu v Ostravě - Kunčičkách. Sad začal vznikat v r. 1948 na šestihektarovém 
pozemku poblíž dolu Alexander. Formou brigádnické činnosti se na tom podílela i ostravská veřejnost 
včetně školní mládeže. 
 
 

  
 
 Vzniklý přírodní park sloužil k rekreaci. Jeho součástí bylo např. přírodní jeviště, taneční parket, dětské 
brouzdaliště i pískoviště. V areálu dokonce byly i dva tenisové kurty, hřiště na volejbal a basketbal. Většina 
těchto zařízení byla předána do užívání u příležitosti Dne horníků v září 1950. 
 
Na podnět Bohumila Vítka bylo v roce 1949 rozhodnuto zřídit ve vznikajícím parku i tzv. zoo - zahradu. K 
prvním chovancům patřil jeden srnec, dvě srny a pět bažantů. K nim brzy přibyli i pávi a po dokončení 
voliéry i další ptáci. Veškeré náklady spojené s údržbou a provozem parku byly hrazeny závodní radou Dolu 
Zárubek a také z darů a příspěvků tehdejšího Ministerstva informací a osvěty. 
 
 
V lednu 1951 zástupci jmenovaného ministerstva rozhodli po jednání s ostravskými činiteli, že v Ostravě-
Kunčičkách bude vybudována provizorní zoologická zahrada, což podpořili i odborníci v čele s doc. O. 
Štěpánkem a ředitelem pražské zoo dr. C. Purkyněm. 
 
 

 
 
 
 



 10 

 
 

Co nabízí ZOO dnes? 
 
Aktivní odpočinek pro „malé návštěvníky“ umožňuje dětský zookoutek a hříště, příležitost načerpat síly 
můžete v zoo restauraci a stáncích s občerstvením. Je myšleno i na maminky (baby room v pavilonu slonů) 
a na možnost odnést si i něco na památku (zoo shop). 
 

Otevírací doba: 
 
listopad, prosinec, leden 9,00h – 16,00 hod. 

únor 9,00h – 17,00 hod. 

březen, září, říjen 9,00h – 18,00 hod. 

duben – srpen 9,00h – 19,00 hod. 

Pokladny a pavilony se zavírají hodinu před uzavřením zoo! 
 

Doprava do ZOO: 
 
trolejbusy č.101 (výchozí stanice – Hlavní nádraží) 
č.104 (výchozí stanice – Náměstí republiky) 
autobus č. 22 (trasa Hranečník – Nádraží Kunčice) 
Pro návštěvníky z řad motoristů je k dispozici parkoviště před vstupem do zoologické zahrady. 
 

 
Vstupné:  

Plné vstupné     70,-Kč 
(dospělí) 

Zlevněné vstupné   40,40,40,40,----KČKČKČKČ 
Děti (od 3 do 15 let) 
Studenti (průkaz), učitelé (mezinár.průkaz) 
Starobní důchodci (i zahraniční) 
Držitelé ZTPP (starší 15 let) 

Zdarma 
Děti do 3 let 
Držitelé ZTPP do 15 let 
Doprovod držitelé ZTTP (1 osoba) 
Učitelé jako doprovod 

Permanentní vstupné 

800,-KČ - rodinná (nepřenosná , platnost 1 rok od data zakoupení) 
360,-KČ - dospělá osoba (nepřenosná, platnost 1 rok od data zakoupení) 
200,-KČ - dítě(nepřenosná, platnost 1 rok od data zakoupení) 

Kuponové vstupenky 

600,-KČ (přenosná, platnost do konce kalendářního roku) 
300,-KČ (přenosná, platnost do konce kalendářního roku ) 

                                              Zdroj: Internet   -Mara-
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Březulín opět navštívil 5. A... 
                     a líbilo se mu pár básniček o jaru... 
 
Jaro 
Jaro, jaro, bezďáků je málo. 
Bezďáků je ještě míň, 
kdysi jich tu hodně stálo, 
byla jich tu plná síň. 
 
Jaro je prostě tu, 
všichni se mají k světu. 
 
A to nepotřebuje žádný komentář, 
lidé chodí na jaře před oltář! 
 
(Filip Švidernoch) 
 
 
Jaro 
Ptáci zpívají, 
blázni v Bohnicích hýkají 
a lidé z alergie na pyl kýchají. 
 
Landa složil nové cédéčko, 
všichni ho chtějí! 
 
Uběhly dva roky,  
co jsem dostal tébécéčko. 
 
(Ondra Ciesarík) 
 
 
Jaro 
Jaro, jaro, jaro, 
Popelnic je tu málo. 
Pro bezďáky je to zlé! 
 
Jaro je tu, 
bezďáci se mají k světu, 
bo je tu hodně popelnic  
a víc už nic. 

 
A taky hodně smetí? 
Pozor! Jaro letí! 
 
(Honza Malec) 
 
 
Jaro 
Zvířata na jaře vylézají 
a na zimu opět zalézají. 
Ale než zalezou, si jich užijem, 
k večeru totiž půjdem ven. 
 
Příští ráno půjdeme ven zas 
a vrátíme se v ten správný čas. 
A když se setmí a my nejsme doma 
zas, 
tak nepřišli jsme v ten správný čas. 
 
(Lucka Latinská) 
 
 
Jaro 
Slunce svítí, 
vítr fičí, 
kohout na slepičku křičí. 
Jaro je tady 
a s ním i kopec srandy. 
 
Březen, duben, květen, 
lepší než-li leden. 
 
Leden – žádné jaro, 
barev málo. 
Zkrátka – nejlepší je jaro! 
 

(Domča Hrubá)
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A porovnejte, jak se s stejným tématem vyrovnaly 
deváťáci!!!  

 
 
Jaro 
Jaro je jako krásný vánek, 
přinese nám letní spánek. 
 
Na jaře nám vše rozkvétá,  
rodina do sebe se zaplétá. 
 
Tak je tady zase jaro, 
po té zimě, to za to stálo! 
 
(Verča Macejková a Andrea 
Mykysková) 
 
 
………. 
Pro některé rodiny je to prima, 
že už konečně skončila zima. 
 
A jaro teď začalo a stromy 
zezelenaly 
a včely z květů pyl braly. 
 
Rodiny mají jaro rády, 
protože chodí ven s kamarády. 
 
Rodiny slaví Velikonoce  
a některé jí nové ovoce. 
 
Na jaře někteří lidé jezdí na 
motokáře, 
a někteří nabírají seno na trakaře. 
(Ondra Krbec) 
 
 
 
 
 

 
…………. 
Pozdě večer, když se domů vracím, 
čekám zvuky hromů, 
vysvědčení v ruce nesu domů, po půl 
roce. 
 
Rodičové v dobré víře, 
co uvidí na papíře, 
těší se jak malé děti, 
až se vrhnu do objetí. 
 
(Michal Šimíček a Aleš Toman) 
 
 
Jaro a rodina 
Dnešní den je něčím krásný, 
jaro dneska přichází, 
a rodina se přitom schází, 
jaro je období pro lidi krásný. 
 
Lidé obdivují časy jara, 
dívají se na květy, 
které rostou na větvi. 
 
Od rána až do večera, 
dívají se na ně  až do května. 
 
Jaro začíná 23. března, 
je to den, kdy zima končí. 
 
Příroda se začíná vybarvovat, 
je to nejkrásnější čas, 
tak proč ho nemít rád. 
 
(Jirka Korda) 
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Trapasy 
 
TĚSNĚ VEDLE 

Byla jsem se ségrou a mámou nakupovat. Už jsem byla hotová, ale ségra si zkoušela 
nějaký tri čka. Dala mi podržet svoji tašku, ve které začal za chvíli zvonit mobil. Tak 
jsem ho vyndala, strčila jí ho do kabinky a řekla: Tak už si tu přiblblou věc konečně 
vezmi! Jenže mobil zvonil pořád dál. Došla mi trpělivost a vztekle jsem rozhrnula závěs. 
V kabince stála cizí paní a právě si zkoušela podprsenku. Vyděšeně mě vyšťouchla ven. 
Máma stála hned vedle a hrozně se smála!  

SCHŮZKA NASLEPO 

Dost často jsem seděl u počítače a 
chatoval na Internetu s neznámýma 
holkama a klukama. Před pár 
tejdnama jsem se tam seznámil s 
holkou, se kterou jsme si chatovali 
každej večer. Byla s ní legrace a 
výborně jsme si rozuměli. Po nějaký době jsme si řekli, že bychom se měli poznat 
osobně, abychom zjistili, jak vůbec vypadáme. Tak jsme se teda domluvili, že se sejdeme 
ve čtyři hodiny na náměstí. Abychom se poznali, měli jsme mít každej v ruce jednu růži. 
Přišel jsem na náměstí, chvíli tam postával, a vtom jsem si všiml, že je tam i moje bývalá 
holka. Polilo mě horko: držela v ruce růži! To snad ne! Došlo mi, že jsem si celou dobu 
chatoval právě s ní. Okamžitě jsem růži schoval a co nejrychlejc jsem se vypařil. Od tý 
doby jsem si radši už s nikým nechatoval!....  

 Vtip 
 
Ptá se učitel v 8. třídě  žáka Nováka, co je to puberta. 
Ten se  zamyslí a duchaplně odpoví: „To je složité období, 
během něhož se propracujeme od kakaa k pivu.“ 
 

                                                                             -SIMČA- 
 

Hádanky 
 
Víš, jaký je rozdíl mezi bruslemi a nočníkem? 
( Brusle dělají kola na ledu a nočník na zadku…) 
 
Víš, jaký je rozdíl mezi babkou a budíkem? 
( Budík se nejdřív natáhne a pak běží, kdežto babka nejdřív běží a pak se natáhne…) 
 
Víš, proč je slon velký, šedivý a vrasčitý? 
( Protože kdyby byl malý, bílý a hladký, nebyl by to slon, ale aspirin…) 

-domini- 
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Březulín poslouchá…                                            
  

Nelly Furtado 
 

Nelly Furtado je kanadská zpěvačka, textařka, instrumentalistka, 
hudební producentka, ale i příležitostní herečka. Toto výjimečné stvoření 
se narodilo 2. prosince 1978 ve Victorii v Kanadě a pochází ze tří dětí. 

 

 Za svůj temperament a původ vděčí svým rodičům. Matka Maria Manuela a otec Antonio 
Jose Furtado pochází z Portugalska. Zajímavostí je to, že jméno Nelly dostala po gymnastce z 
bývalého Sovětského svazu Nellie Kim.  

 

 

Počátkem 80. let se rodina této zpěvačky přestěhovala z Portugalska do Kanady. Samotná Nelly 
už odmalička byla, spolu se svými sourozenci, takovým kosmopolitním dítětem. Jednoznačně ji 
ovlivňovala samotná diametrální odlišnost dvou kultur, tedy portugalské a kanadské. Nebylo 
tedy ničím netradičním, že už v období dospívání hravě zvládala dva cizí jazyky a k tomu všemu se 
rozhodla, že se ve škole bude ještě učit Španělsky a Hindsky.  

To, že měla cit pro hudbu a také i velký jazykový talent, ji přimělo k tomu, že své první skladby 
skládala výlučně dvoujazyčně. Nelly pochází ze skromných rodinných poměrů. Rodiče nikdy neměli 
nadbytek peněz, a tak nebylo jednoduché celou rodinu uživit. 

 Nelly si to uvědomovala a snažila se proto ulehčit tuto nesnadnou finanční situaci celé rodině. 
Jako malá tak vypomáhala své matce jako pokojská a později dokonce přijala místo domácí  
hospodyňky.  

V jistém interview sama přiznala, že všechny tyto zkušenosti z dětství a raného dospívání jí 
pomohly najít samu sebe a navést na tu správnou pozitivní cestu.  
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Poprvé vystupovala se svou matkou v kostele při příležitosti oslav Portugalského dne. To, že má 
opravdu hudební talent a vztah k hudbě jako takové, nás přesvědčila už jako devítiletá, protože 
hravě zvládala hru na ukulele a trombón.  

O dva roky později se k tomu přidala kytara a klávesy. Jako dvanáctiletá začala působit ve své 
skupině. Ta hrávala výlučně Portugalsky a Nelly si vzala na mušku texty.  

V jejím dalším hudebním zrání ji ovlivnily takové hvězdy jako např. Mariah Carey, TLC nebo Salt 
'n' Pepa. Nelly se poohlížela po kapelách svého staršího bratra a tak si zamilovala směs 
hudebních stylů. Například velmi ráda poslouchala kapely The Verve, Oasis nebo U2. A to 
znamená, že se přece jen odklonila od toho původního stylu, na kterém se snažila budovat svou 
hudební kariéru. 

 Počátkem roku 1995, když ukončila středoškolské vzdělání, se dostala do Toronta a opět se její 
obzor rozšířil tentokrát o styl hip-hop. O dva roky později v 97 zakládá duo pod názvem Nelstar 
společně s místním uznávaným muzikantem který se jmenuje Tallisman. A tak se  Nelly Furtado 
stala opravdovou  zpěvačkou. 

Nely jsem si vybrala, protože umí dobře zpívat, je velmi talentovaná  a  má dobré písničky. 

.           

 

 Zdroj: Internet                                                                                                        - Vlaďka - 
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Březulínově pozornosti neušel ani velmi populární 
seriál - Kobra 11... 

Dokonce si kvůli němu pořídil i televizi! 
 
 

 

 

Seriál Kobra 11 se prvně vysílal roku 1996. Tehdy 
si vysloužil velký úspěch. Dodnes je Kobra 11 
jedním z nejsledovanějších seriálů v Německu, ale i 
v okolních státech.Postupně byl nadabingován do 
různých jazyků. V Německu vysílalo poprvé tento 
seriál RTL, v Čechách TV NOVA a na Slovensku 
ho dodnes vysílá TV Markíza.  
  
Originální název : Alarm für Cobra 11 
 

A teď herci! 

ERDOGAN    ATALAY (SEMIR GERCHÁN) a jeho odpovědi: 
 
Máte rád matematiku ?  
Erdogan – To je d ě s i v é! 
Chováte se někdy jako Semir ?  
Erdogan – Jen když mě pronásleduje 
policie ( žert ). 
Co Vás drží u dálniční policie ?  
Erdogan – Hodně srandy. 
Co jíte nejraději  ?  
Erdogan - Špagety s rajskou omáčkou. 
Co je pro Vás nejcennější ?  
Erdogan – Moje přítelkyně.  
Chodíte na diskotéky ?  
Erdogan – Ano. 
Jaká je Vaše špatná vlastnost ?  
Erdogan – Kouření.  
Věříte v Boha, odpovězte prosím .  
Erdogan – Ano.  
Je služební auto v seriálu vybráno pro 
Vás ?  
Erdogan – Ne. 
Z čeho máte strach ?  
Erdogan – Ze smrti.  
Čemu se zasmějete ?  
Erdogan – Situační komedii.  
Jaká máte zvířata ?  
Erdogan – 1 psa, 4 kočky a 2 koně. 

Podporuje Vás seriál ?  
Erdogan – Občas ano. 
Setkají se ještě Semir s Andreou ?  
Erdogan – Možná se dočkáme. 
 
Teď rychle pár pozdravů  
- Ahoj 
Semire 
hodně 
úspěchů při 
natáčení  
a přejeme 
Vám hodně 
dobrého v 
další 
herecké 
práci 
 
Tento seriál 
jsem si 
vybrala, protože se na něj strašně ráda 
dívám. Nejvíce se mi líbí honičky 
v autech, samozřejmě i oba hlavní 
představitelé :)

 
Zdroj: Internet                                                                                                             -Mirka- 



 17 

Tak a teď trochu módního vzdělání…………. 
 

 Become a ganxta yeah! Březulín 
obkoukává módní trendy! 
 

Hey nigga. Smažka look je záležitost minulý 
sezóny, teď to chce něco krutě 
vykůlovanýho. Je čas změnit imič, bratře! 

 

1. Gangsta wear  

Dá se na to jít dvojím způsobem, negře: 
Zajdeme do obchodu pro plnoštíhlé. Koupíme 
XXXL hustokalhoty a mikinu s kapucou. 
Pozor, na trhu jsou mikiny s kapucami, které 
nejsou úplně gangsta kompatibilní. 
Vyvarujeme se pulovrů s nápisy Sieg heil, 88 
a Division Totenkopf. Kalhoty musejí mít 
rozkrok co nejníž, ale zároveň musí 
umožňovat chůzi aspoň do té míry, abyste se 
mohli k gangsta rodičům došourat pro 
výpalné, pardon, kapesné. 

Dále koupíme boty. Čím větší mají boty 
jazyk, tím jste větší master of clan, takže 
nešetřit. Tkaničky nezavazujeme, to je 
jedno, stejně nás za chvíli v ghettu nějaký 
gangstas zastřelej. 

 V značkovém Hydrocefalus boutique 
pořídíme o dvě čísla většího kulicha nebo 
bejzbolku a vstrčíme si do toho hlavu.  

 
 

Jiná cesta je vypadat jako fifty cents nigga: 
Koupíme u vietnamců značkovou teplákovou 
soupravu. Čím více pruhů, tím více Adidas. K 
tomu si pořídíme lehkou šusťákovou bundu 
jako nosily italské pop zpěvačky v 
osmdesátých letech a oblékneme se do toho, 
takže vypadáme jako bukvice, která se šla 
proběhnout.  

 

  2. Gangsta asesoríz  

Hlavní je řetěz. Skorozlaté řetězy se dají 
sehnat v železářství. Koupíme tak pět 
metrů.. Kdo se při pořizování hadrů vyčerpal 
a na řetěz nemá, jsou zde různé alternativní 
postupy, které umožní jednak získat zdarma 
řetěz a jednak ukázat, že jste skutečný 
gangsta: přepadneme veřejné záchodky! 

 Bábě řekneme: Jdu na velkou yeah nigga 
yeah wow! a uděláme gangsta gesto (viz 
níže). Je pravděpodobné, že nebude 
požadovat peníze, protože si bude myslet, že 
jste na tom už vážně špatně. Odmontujeme 
řetízek, kterým se splachuje. Není 
vyloučeno, že budeme muset obejít více 
záchodků k nasourcování řetězu požadované 
délky, čím současně získáme hustý ganxta 
smell.  

V případě, že jste hillbilly nigga z venkova, 
kde nejsou veřejné záchodky, zjistěte, kde 
pase dědek Vomáčka svoje domestic animal, 
tedy kozu. 
Koza je 
taky 
tvrdej 
gangsta a 
má kolem 
krku řetěz, 
dopřejte jí 
svobodu. 
Až vás 
příští 
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týden přestane bavit bejt gangsta a stanete 
se ekoaktivistou, budete mít hned od prvního 
dne o čem povídat, protože svoboda zvířat 
je co? Hlavní! 

Řetěz rozdělíme na dvě části. Na první si 
přivážeme klíče FAB od panelákového 
gangsta bytu a druhý si omotáme kolem krku.  

Na řetěz pověsíme kříž. Buď uděláme 
gangsta assault na hřbitov a downloadujeme 
ho z hrobu nějakého dead katolického 
gangsty, nebo počkáme, až bude pouť. Vedle 
kostela bývá přistaven ganxta shop, kde se 
prodávají pics of Maria the virgin a retro 
bondage porn s nějakým vousatým chlápkem. 
Kříž by tam měli mít taky.  

3. Gangsta kchár  + 
drajvin´  

Správnej gangsta má hip hop kchár. To asi 
nebude úplně váš případ. Vemte vaše gangsta 
kolo a vypusťte pneumatiky. Sedačku dejte 
níž, což je stejně s ohledem na rozkrok 
kalhot nezbytné. Wow! Lourajdr je na světě.  

Pokud máte nějaký automobil, tak je třeba 
ho předělat na gangsta machine. Hodně hip 
hop kchárů má 
upravený podvozek 
tak, aby bylo 
možno nastavovat 
jeho světlou výšku, 
což ve vašem 
případě 
obstarávají 
opotřebovaná péra a tlumiče. Polepíme skla 
fóliemi nebo aspoň rozstříhanými pytlíky do 

odpadkového koše. Na zrcátko přivážeme CD 
disk (můžeme použít Best of Michal David z 
naší přechozí image period), protože to prý 
oslňuje policisty a we hate cops the pigs. 
Jste ve zřejmé výhodě.  

Řídit auto není jen tak. Úplně nejvíc gangsta 
je poloha za volantem zvaná na ležáka. 
Zvenčí to vypadá, jako když řidiče ranila 
mrtvice. Sedneme si na sedadlo a svalíme se 
částečně na sedadlo spolujezdce, takže 
řadící páku máme někde před obličejem. 
Volant držíme levou rukou v pozici 12:00. Do 
sterea naládujeme nějakou hustou emgeton 
hip hop kazetu a vyhulíme volume úplně 
doprava (pozor, aby v důsledku vibrací 
neupadly rezaté blatníky). Jedeme po 

bulváru okolo culture 
housu (pozor, 
padesát) a koukáme 
po hip-hopových 
roštěnkách, pokud 
nám to kulich, fólije 
a černý brejle dovolí.  
Ganxsta gesto : 
Natáhneme pravou 

ruku před sebe a ukazovákem namířeme dolu. 
Pohybujeme celou rukou nahoru a dolů, 
podobně jako když fotr ve fabrice strká 
kartu do píchaček.  

 

 
  
 
 
 

 
Zdroj: internet                                                                                    -domini- 
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Na náš školní časopis se obrátila s prosbou organizace sdružující rodiče… 
bývalé SRPŠ… 
 
1.1. 2006 byla ustavena a zároveň zahájila činnost Školská rada. Ustavení této rady bylo 
podmíněno Školským zákonem. Stejný zákon však staví tyto lidi pouze do pozice kontrolní 
komise. Proto vzniká nejen na této škole registrace, která by mohla účinně pomáhat nejen 
škole, ale zejména našim dětem jejich vzdělávání a v zájmových činnostech. Zatím je nás pár, 
kteří se rozhodli aktivně zapojit a ve spolupráci se školou. Dejme možnost dát název nově 
vznikající organizaci, stejně pěkný jako je název jejich časopisu, Březulín.                                  

                             za rodiče p. Kapusta 
 
 

Sdružení rodičů se zasloužilo i o organizaci Dne dětí na naší škole dne 5. 6. 2007 jako o 
pilotní akci Sdružení. V dopoledních hodinách nás roztančí africké rytmy bubnů, následuje 
akce hasičů a městské policie a od 13 hodin soutěživé odpoledne pro děti. 
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Květen lásky čas … 
 
 
 
Jednoho dne se Březulín vydal na procházku do parku s pejskem  jménem Flo a 
právě tam se mu zalíbila slečna, a také i pejsek Flo si všiml půvabné  fenky kterou 
venčila právě ta slečna. 
Ta slečna ale byla tak krásná  že se Březulín ihned do ní zamiloval. No a tak 
Březulín šel dál a  jenom tak si řekl: „ Kéž bych se seznámil s tou krásnou 
slečnou.“ To Přání jako kdyby někdo vyslyšel a stalo se že ta fenka se náhle 
podívala na pejska Flo a hned se za ním rozběhla. Samozřejmě že pejsek Flo hned 
jak zahlédl fenku jak za ním běží tak okamžitě se také rozběhl proti ní, a 
nakonec to skončilo tak, že pejsek Flo a fenka společně svými silami k sobě oba 
dva přitáhli. Březulín a ta slečna se na sebe podívali a slečna jak spatřila Březulín 
tak se hned do něho zamilovala. Potom se odvázali a vzali  si své pejsky no a 
potom  Březulín neodolal a   hned  řekl:„Ahoj, já se jmenuji Březulín a je mi 12 let 
a pracuji  ve škole zš Březinova v redakci časopisu Březulín.“  
 A slečna odpověděla :“ Já jsem Březulínka a je mi 11 let, a chtěla bych pracovat 
pro časopis Březulín“. A tady je moje fenka a jmenuje se Lizzy . „ Jo tak když už 
jsme se  seznámily tak bychom mohli zajít do kina, ne ? Řekl  Březulín. „ Tak jo“. 
Řekla Březulínka. „A kdy“? Řekl Březulín.“ A co tak třeba dnes v 8:00  večer?“ 
„Jo, tak jo.“Řekl Březulín. A po rozhovoru pak odešli domů  připravit se do kina. 
 
 
Byl večer asi tak 7:50 a Březulín už čekal na Březulínku, která zpoza rohu už 
šla.Čekali u kina a Březulín povídá : „A víš na jaký film půjdeme?“ „No přece na 
Příběh Žraloka.“  „Super!“ Řekla Březulínka. Byli vevnitř a film začal. Trval asi 
hodinu a půl. 
Potom jak odcházeli tak Březulín hned řekl: „Super film že?“ „Jo“. Řekla 
Březulínka.Potom si zašli do malé restaurace na večeři. Jak se najedli tak se 
ještě šli projít k řece Odře u které bylo moc hezky.Tak se dál procházeli a jak se 
procházeli tak Březulín si neodpustil že jí musí zítra pozvat na rande. 
Další den se tedy sešli u takového stromu který byl velmi rozkvetlý. Protože byl 1.
Máj tak si Březulín dal pusu s Březulínkou a  tak začala jejich velká láska. 
JANA CIBULKOVÁ  
  
 
 
 
  


