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Výlov Jistebnických rybníků 

 
7. listopadu se uskutečnila exkurze „Jistebnické rybníky“, na které si mohli 

všichni zúčastnění prohlédnout, jak se jim vánoční kapr vlastně dostane na talíř. Není 
třeba rybu jen usmažit, ale nejdřív ji musíte někde chytit. A právě my jsme měli to 
štěstí takový výlov ryb vidět. Nebyli to samozřejmě jen kapříci, ale i jiné často se 
v rybníku vyskytující ryby. No ale ti kapři, těch tam bylo nejvíce. 

Všem se určitě výlov líbil. Andrea ze 7. ročníku si takovou ( malou ) čtyř 
kilovou rybu koupila a ryba se po cestě domů lekla až z toho lekla. Alespoň už s ní 
nebudou mít problém a nebudou ji práskat po hlavě někde v koupelně. :-) 

Kdybych měla tuto exkurzi zhodnotit od jedničky do desítky, přičemž jedna je 
nejhorší a deset nejlepší, dala bych devět. Ten bodík, který tomu chybí k dokonalosti 
je za to, že rybáři s rybami trochu házeli. Vím, že se nemůže o každou rybku nějak 
speciálně pečovat, ale trošinku ohleduplnější by rybáři být mohli. 

 
Doprovod:   pan učitel Varkoček a paní učitelka Rosenzweigová 
Zúčastněné třídy:    6., 7. a 8. 
Časový harmonogram:   7:45 odchod od školy, 8:12 přijíždí vlak, 8:15 odjíždíme, 

8:25 přestup v Ostravě - Svinově, 
8:45 – 9:50 prohlídka výlovu rybníku, 9:55 – 12:45 
procházka kolem rybníků, 
13:00 cesta autobusem zpět do školy, 13:15 u školy – 
konec exkurze (ach jo!). 
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-Zdenni- 

       BŘEZULÍN cestuje po 
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ČELADNÁ je velmi pěkná a poklidná obec. Jezdí zde spousta rekreantů, 
kteří zde naleznou útočiště v mnohých hotelích. Na své si přijdou 

milovníci turistiky, sportu i přírody. Příznivci golfu jistě ocení 
přítomnost golfového hřiště a ti, kteří rádi obdivují přírodní 
krásy, tu mají nepřeberné možnosti nejrůznějších túr či 
procházek do okolí, nebo dokonce vyjížděk na nádherných 

konících. 
I v zimě je na ČELADNÉ dost zábavy, např. ve ski - areálu 

OPÁLENÁ. Když ale zrovna není sníh, můžete si zde půjčit také 
koloběžky. A pokud vás už bolí nožičky, můžete se zastavit POD BŘÍZKY 
a pokochat se krásným výhledem na Lysou horu. Společnost vám budou 
dělat kozy, které můžete i nakrmit. Stojí za to jet na ČELADNOU. ☺ 

 
-Denisa Vrbková- 
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SVÉ KOČCE ROZUMÍTE BEZ ZBYTE ČNÝCH SLOV. MÁ VŠAK SVÉ 
PŘIROZENÉ ZPŮSOBY, JAK KOMUNIKUJE S OKOLÍM. M ŇOUKÁNÍ, 
PŘEDENÍ I PRSKÁNÍ, TÍM VŠÍM KO ČKA VYJAD ŘUJE SVÉ NÁLADY 
A NÁZORY. 

 
 
 

KOČIČÍ JAZYK 
� Vrnění je obvykle znakem spokojenosti. 
� Mňoukání vyjadřuje osamělost a zoufalství ( může rovněž provázet ,,námluvy“ ). 
� Broukání a tiché mňoukání představuje kočičí klábosení. 
� Hlasité kočičí ječení slyšíme, když je kočka stresovaná nebo když se kocour snaží 

zastrašit rivala bojujícího o stejnou partnerku. 
� Vrčení je zvuk vydávaný před útokem. 
� Po sobě následující vrčení může přejít v bručení. 
� Prskání značí varování . 

 
 
 

KOČKA JE SKUTEČNÝ EXPERT 
Vaše kočka Vám dává spoustu radosti. Ať je to pohodář, povalující se neustále na 
pohovce, nebo malý domácí rošťák. Vy svou kočku milujete a snažíte se jí do života 
přinášet také samé potěšení. A sledovat, jak si pochutnává na svém krmení a jak se 
doslova olizuje až za ušima, je přesně taková radost. Proto se snažíte co nejlépe poznat její 
zvyky a také to, co jí skutečně chutná. Protože jde o krmení, je kočka sama tím nejlepším 
odborníkem. 
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ZAJÍMAVOSTI ZE SV ĚTA KOČEK 
� První kočky se ve společnosti člověka objevily již před více než 4 000 lety. 
� Při pití se kočičí jazyk zformuje do tvaru malé lžičky, kterou kočka nabírá vodu. 
� Další zajímavou vlastností jejího jazyka je, že nevnímá sladkou chuť. 
� Kočky jsou opravdovými ,,lupiči“. Protáhnou se každou škvírou, kterou jen prostrčí 

hlavu. Jak je to možné? Kočky totiž nemají klíční kosti.  
� Kočky mají jeden smysl navíc – Jakobsonův receptor, který spojuje dohromady jejich 

smyslové a čichové vnímání. 
� Vaše kočka někdy žere trávu. Je to přirozené. Tráva kočce pomáhá zbavit se chlupů 

a jiných nepotřebných látek v jejím žaludku. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: kniha Malý průvodce světem koček                                                                        -Lucka a Klára- 
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BŘEZULÍN vám p řináší informace ze života 
 
 

 

 

Panda 
Panda červená je savec rozšířený v jižní Asii. Délka těla pandy červené je 50 až 

60 cm, délka ocasu 30 až 50 cm a dosahuje hmotnosti okolo 3 až 4,5 kg. Dožívá se až 14 
let. Údajný překlad čínského názvu do angličtiny se stal podkladem pro pojmenování 
webového prohlížeče Mozilla Firefox. U nás ji můžete nalézt v ZOO Praha, ZOO Ústí 
nad Labem a ZOO Liberec. Pandy nevytvářejí stálé páry, ale vyhledávají se jen v době 
rozmnožování, a to podle pachu. Spáření se odehrává na zemi a pár se po něm okamžitě 
rozchází. Po 90 až 160 dnech březosti se samici rodí 1 až 2, výjimečně až 4 mláďata. O ty 
se pak stará přibližně jeden rok.  

 

Koala 
Koala medvídkovitý, známý také jako medvídek koala, je jedno z nejznámějších 

australských zvířat. Přestože vzhledem skutečně připomíná medvěda, je to ve 
skutečnosti vačnatec, podobně jako třeba klokan.Koaly jsou zavalitá zvířata, stavbou 
těla podobná vombatům. Narozdíl od vombata mají delší uši a končetiny. Koaly dokáží 
postavit první dva prsty naproti ostatním, podobně jako kuskusovití, to jim společně 
s dlouhými ostrými drápy umožňuje dobře šplhat po stromech.  

 

 

 

 

Zdroj: internet                                                                                                                                 -Denisa Vrbková- 
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I do tohoto čísla nám svou krásně podzimně nostalgickou báseň 
poskytla vám už dobře známá neznámá autorka, žákyně naší 

školy. 
 
 
 
 
 

Dobrovolná smrt 
 
 

Vydat se napospas smrti se mi zachtělo, 
cítím bolest, sužující mé tělo. 

Tak hrůzná, zároveň tak úlevná, 
nekonečná a bezedná. 

Cítím, jak mnou prostupuje chlad, 
nemám už žízeň ani hlad. 
Cítím jenom onen žal, 

cos mi v srdci zanechal. 
Nezbývá nic jiného, než pochovat moje tělo, moji duši, 

i to jak jsi mi říkal, že mi to sluší. 
Všechny ty časy už jsou dávno pryč, 
ale něco mi šeptá: ˝klidně křič!˝ 

Stejně ti to nepomůže, 
už nosí ti na hrob růže. 

Možná, žes rád mě přeci jenom měl, 
ale najevo dát to jsi neuměl. 

Tak tu teď dobrovolně umírám, nejspíš zcela zbytečně, 
ale aspoň mě opustí trápení...KONEČNĚ! 



 8 

…a aby té chmurné nálady nebylo příliš mnoho, nechá vás teď 
BŘEZULÍN unášet… 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nenechám si pitvat duši, 
klidně víc si napni uši. 
Když se vznáším v oblacích, 
láska se v hrobě obrací. 
 
 
 Tam sama leží zakopána, 
 jen málokomu je láska dána! 
 Každý smutně předpokládá, 
 že jeho láska neovládá! 
 
 
 Když tak večer usínám, 
 Tobě pusku posílám. 
 Když pak oči zavírám 
 a pomaličku usínám, 
 přicházím jen na ten fakt, 
 že k lásce patří nejvíc takt. 
 
 
 Pravda na povrch vychází, 
 když láska taktem prochází! 
 Pak všechny tady ovládá, 
 čaj a dobrá nálada! 

 

-Martina Lichnovská- 



 9 

 

Zpěvačka 

Datum narození:  27.září 1984 

Místo narození:  Napenee, Ontario, Canada 

Znamení:   Váhy 

Životopis: 
Avril není typickou mladou popovou princeznou, ve skutečnosti je přesný opak Britney 
Spears. Je divoká skejtařka, která má ráda punk-rokovou hudbu. 

Avril má mladší sestru a staršího bratra. Se zpěvem začala již ve dvou letech v místním 
kostelním sboru. V tomto sboru zpívala do svých deseti let. Krátce poté, díky svému 
pěveckému nadání vyhrála hlavní cenu v soutěži místní rozhlasové stanice. Touto cenou byla 
cesta do Ottawy, kde si zazpívala duet se slavnou zpěvačkou Shania Twain. 
Ve svých třinácti. letech začala psát své vlastní písně a hrát na kytaru. Brzy poté nahrála na 
videokazetu své hudební výkony a poslala je několika nahrávacím společnostem. Naštěstí si jí 
všiml šéf nahrávací společnosti Arista Records Antonio L.A. Reid. Avril proto odjela do 
Manhattanu v New Yorku, kde z ní chtěl Reid udělat popovou zpěvačku klasického formátu. 
Ona však chtěla být jiná, chtěla být umělcem, který je spojen s tvořením písní, jež zpívá. 
Proto se Avril rozhodla odjet na západní pobřeží do Los Angeles. Zde se spojila 
s vydavatelstvím Nettwerk Managementem a producentem/skladatelem Cliffem Magnessem. 
To jí nechalo zcela volnou ruku a texty si proto Avril píše sama. Spolu s Cliffem dokončili 
singl Complicated, který se stal ihned velkým hitem, jež válcoval žebříčky všech možných 
hitparád. Tento úspěch byl obrovský a Avril nazpívala debutové album "Let Go" (2002). Pět 
týdnů po vydání se stalo platinovým a jeho úspěch stále roste. 

Avril zpívá se svou kapelou, kterou tvoří bubeník Matthew Brann, baskytarista Mark 
Spicoluk, kytaristi Jesse Colburn a Evan Taubenfeld. Své celosvětové turné začala prvními 
návštěvami Japonska, Evropy a Austrálie. 

 

 

 

 

Zdroj: internet                                                                  -kuba kapusta-
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BŘEZULÍN sleduje … 
 
 

PŘÍŠTÍ SPRÁVNÁ VĚC 
  

Originální název: The Next Best Thing 
Žánr:   Drama, komedie, romantický 
Rok výroby:  2000 
Režie:   John Schlesinger 
Hrají:   Abbie Reynolds - Madonna 

Robert Whittaker - Rupert Everett 
Ben Cooper - Benjamin Bratt 
Sam - Malcolm Stumpf 

 
Abbie, svobodná učitelka jógy, zjišťuje, že už nemá moc času na to, mít dítě. Po 

společném večeru se svým homosexuálním přítelem Robertem zjistí, že je těhotná, rozhodne 
se vychovat dítě s ním. Tohle nebezpečné dobrodružství skončí za pět let, když se Abbie 
zamiluje do Bena a chce odejít k němu i s dítětem. Ošklivé domácí hádky s Robertem 
nekončí, a z nejlepších přátel se stanou nejhorší nepřátelé. 

Film byl kritikou přímo strhán. Madonna vyhrála Zlatou malinu za nejhorší herečku 
( obdoba Oscarů, ale pro nejhorší filmy a výkony ) a samotný film byl na Zlatou malinu 
nominován i v kategoriích nejhorší režie, nejhorší scénář a nejhorší film. 

Ačkoliv byl film považován za zklamání, vydělal v USA 15 milionů dolarů a po světě 
9 milionů dolarů, takže rozpočet 25 milionů dolarů poměrně vrátil. 

Původně měla být Abbie instruktorkou plavání. Ale Madonna, která je zblázněná do 
jógy, sama požádala, aby Abbie byla instruktorkou jógy. 

Další zajímavostí je, že v traileru ( nebo-li upoutávce ) na film, není žádná zmínka 
o tom, že postava Ruperta Everetta - Robert - je gay. 

Jak Madonna, tak Rupert Everett ( kteří jsou i ve skutečném životě velcí kamarádi ) 
nebyli příliš nadšení z toho, jak studio jejich film propagovalo - oběma se nelíbilo, že plakát 
k Příští správná věc vypadá prakticky totožně jako Nevěsta na útěku, které studio vyrobilo 
předchozí rok. Proto byl plakát v Evropě a některých amerických státech změněn na 
fotografii, kde je detail na obličej Madonny i Ruperta Everetta. 

Madonnin remake hitu American Pie byl titulní písní pro tento snímek. 
The Next Best Thing je poslední film, který John Schleshinger natočil. Zemřel v roce 

2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: internet                                                                                                                                                   -hollá- 
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BŘEZULÍN objevil mezi žáky 9. ročníků naší 
školy velmi talentovaného spisovatele… 

 
 

Záhada 2 uzenáčů 
 

Když jsem přišel ve 2 hodiny domů ze školy, celou cestu mě sužoval hlad. Po 
příchodu domů jsem prošel předsíní a málem jsem si nevšiml našeho spícího psa 
Hafana, který obvykle štěká a otravuje každého v okruhu pěti metrů. Vešel jsem do 
kuchyně otevřenými dveřmi, jinak většinou zavřenými a zamčenými. To proto, 
abychom nevyjídali dobroty jako třeba uzenáče nebo jiné mňamky. Lákavá vůně mě 
přitáhla do lednice, kde čekaly 2 čerstvé uzenáče. Za normálních okolností bych býval 
ty 2 uzenáče slupnul i s talířem, ale dnes to nešlo. Mamča je měla připravené na 
taťkovu oslavu narozenin a navíc mi bylo nějak divně od žaludku. Pokušení bylo silné, 
ale já odolal. Otevřel jsem okno, aby se vyvětral ten strašný smrad z těch mamčiných 
plesnivých sýrů a šel si sednout k počítači.  
  Aniž bych o něčem věděl, přes okno se nám dostala do bytu naše kočka Micka, 
která byla vyhozena z bytu kvůli rozpárané posteli a divnému fleku na koberci. Micka 
rybu snědla a utekla pryč. Maminčin plíživý a naprosto neslyšný návrat jsem vůbec 
nezaregistroval. Mamča si hned uvědomila, že nezamkla kuchyň a běžela se podívat 
rychlostí zvuku do lednice, jestli tam něco nechybí. Jakmile zjistila, že uzenáče nejsou 
na svém místě, vybouchla tak, že Černobyl byl oproti tomu ubohý pšouk. „Jaktože 
tady ty uzenáče nejsou?“ řvala na celý byt. „Já nevím. Nemám nejmenší ponětí, kam se 
poděly.“ odpovídal jsem. „Na měsíc se rozluč s počítačem a televizí!!“ řekla 
nekompromisně a zabouchla dveře od pokoje. Šel jsem za ní, přesvědčoval jsem ji, že 
nejsem ten pravý viník, ale nechtěla mě poslouchat. Pátral jsem po lupiči. Docvaklo 
mi, že by to mohl být náš pes Hafan, jenže ten uzenáče nejí. Když je jí, tak zvrací 
a když zvrací, tak smrdí, no když smrdí, tak je vyhozen ven, jakmile je vyhozen ven, 
tak se zatoulá, no tak je radši nejí. „Co když je snědla ta mrcha micka?“ napadlo mě. 
Asi v 6 hodin středoevropského času jsem čirou náhodou procházel kolem kuchyně 
a uviděl jsem ji na okně. Chvíli jsem ji pozoroval, jak se pomalu blíží k lednici. Ha, 
lupič je znovu na scéně! „Jak asi otevře lednici, to by mě fakt zajímalo?“ zamumlal 
jsem si pod vousy. Pak jsem si vzpomněl, jak se to naučila od Hafana. Zřejmě nemá 
dost, asi chce ještě přídavek. Potichu jsem se doplazil za mamčou do koupelny a vše jí 
řekl. 
  Mamča to viděla na vlastní oči. Viděla, jak se ten pravý provinilec prozrazuje. 
Skočila do kuchyně a se slovy: „Micino jedna nezbedná!! Já ti dám!!“ letěla kočka 
z třetího patra přímo do rybníka, kde na ni čekali draví kapři. Určitě to pro ni byl 
dvojnásobný trest než ten pro mě. Mamča se mi omluvila a dala mi moji oblíbenou 
tatranku na usmířenou. 

-friedl- 
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Ahoj!!! Rozhodla jsem se vás trošku prozkoušet. 
 
1. Jak se jmenuje film Jana Svěráka o malém chlapci, oceněný 

mezinárodní cenou, Oscarem? 
 
2. Kde má leknín, kvetoucí na vodě, kořeny? 
 
3. Kdy jsou u nás dny delší, v létě, nebo v zimě? 
 
4. Ve kterém městě je nejstarší kamenný most v Čechách? 
 
5. Jak se jmenují lodě poháněné silou větru? 
 
6. Píseň ,,Není nutno“ zazněla poprvé ve filmu, jehož název začíná 

číslovkou. Jak se jmenuje? 
 
7. Která planeta je nejblíže Země, Venuše nebo Jupiter? 
 
8. Kolik vrcholů má koule? 
 
9. Jak se nazývá místo v poušti, kde je voda a zeleň? 
 
10. Co vzniká prouděním vzduchu? 
 
 
 

Správné odpovědi naleznete na straně 21 
 
 
 
 
 
Zdroj: kniha Junior kvíz                                                                                                                                 -Lucka- 
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Italskou společnost Ferrari  založil roku 1929 automobilový závodník Enzo Ferrari. 
V té době se však ještě nejednalo o automobilku, ale o společnost podporující amatérské 
automobilové jezdce. První prototyp značky Ferrari  byl vyroben a představen v závodě až 
roku 1940 a první oficiální automobil této značky Ferrari 125 S byl vyroben teprve v roce 
1948 a stal se prvním vozem automobilky Ferrari , který se účastnil závodů Formule 1. Enzo 
jako rozený závodník neměl výrobu automobilů příliš v lásce, dělal to jenom proto, aby 
mohlo nadále fungovat jeho podporování amatérských jezdců. To ovšem nijak nebránilo 
tomu, že si tyto vozy pro svou kvalitu velmi rychle získávaly skvělou pověst. Enzo byl také 
znám tím, že neměl příliš rád své zákazníky, protože se domníval, že si většina z nich kupuje 
vozy jenom kvůli prestiži, ne však pro jejich skvělou technickou výkonnost. Právě díky své 
výkonnosti se vozy Ferrari  proslavily především v závodech Formule 1.  

Mezi nejznámější modely této automobilky patří například Ferrari F430, Ferrari F50, 
Ferrari 250 GTO a další. K nejvýznamnějším jezdcům Ferrari v historii závodů Formule 1 
se řadí Niki Lauda, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Kimi Räikkönnen, a jiní.  

dvanáctiválec 
objem  6,3 litru 
výkon  800 koní 
8500  otáčkách 
přeřadí za 100 milisekund 
cena  1,5 milionu Eur, 45 milionů korun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: internet                                                                                                                              -David Reizenauer- 
                                                                                                                                                             -Ondřej Balek- 
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Grand Theft Auto: San Andreas je v pořadí již šestý díl v nesmírně 
populární sérii her GTA, která by se dala charakterizovat jako akční 
simulátor života běžného gangstera. Každý titul v sérii byl situován do jiného 
města, které vzhledem odpovídalo některému ze skutečných amerických 
velkoměst. Každý díl byl také situován do jiného časového období. GTA: San 
Andreas se odehrává v 90. letech 20. století ve městě, které svojí velikostí 
překonává všechny předešlé díly. Hlavním hrdinou je Carl Johnson, který se 
vrací do San Andreas, města, kde vyrostl a odkud před 5 lety odešel, aby 
mohl vést normální život. San Andreas je totiž město plné zločinu válčících 
gangů a zkorumpované policie. CJ je hned na uvítanou falešně obviněn 
a zavřen za násilnosti. Tak začíná jeho cesta státem/ městem San Andreas 
lemovaná zločinem a spoustou mrtvol odporných gangsterů, zkorumpovaných 
policistů a bohužel i nevinných lidí. 

 

 

Zdroj: internet                                                                                                                                                     -Jou- 
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Žákovské střípky 

    
Rys a gepard patří do koček šelmovitých. 

Vlčí smečku tvoří král, královna a poddaní. 

V Africe žije šukal obecný. 

Opylení je, když stromy souloží. 

Pylové zrnko obsahuje buňku spermiu. 

Vakuoly, jádro a chloroplasty jsou v buňce staré struktury. 

Pes je šlachokopytník. 

Znaky plazů: plazí se. 

Rys je Evropan. 

Vzteklinu přenáší LYŽKA obecná. 

Nerosty, které  po úderu plasticky mění svůj tvar, označujeme 

jako BUJNÉ. 

Horniny jsou minerály, které se rodí na horách. 

Tepelné vodiče jsou: ústřední topení, žehlička, fén. 

Nerost je neprůsvitný ve tmě. 
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Víte, jaký je rozdíl mezi létajícím a lezoucím králíkem??? Ten 

létající má na zádech orla!!! 
 

Víte, proč má čáp dlouhé nohy? Aby ho žáby nemohly kopat do 
zadku!!! 

 
Sedlák přijímá nového kočího: ´´A rozumíte koním?´´ ´´Proč? 

Něco říkali?!´´ 
 

Víte, proč slimák nemůže utíkat? Protože by mu vlály oči!!! 
 

Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? Přece postel!!! 
 

Proč ptáci odlétají na jih? Protože pěšky je to daleko!!! 
 

Potkali se dva hadi. 
´´Kam se plazíš, kamaráde?´´ 

´´Ke zvěrolékaři.´´ 
´´A co tam?´´ 

´´Kousl jsem se do jazyku a nevím, jestli nejsem smrtelně 
jedovatý!´´ 

 
Mladý tygr honí cestovatele džunglí sem a tam. 

Tygřice se na něj moc zlobí: ´´Synku, kolikrát už jsem ti říkala, 
že si s jídlem nesmíš hrát´´. 

 
´´Mami, kup mi velblouda!´´ 
´´Čím bychom ho krmili?´´ 

´´Kup mi takového ze zoologické zahrady, ten se krmit nesmí!´´ 
-Petr Labor- 
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Březulín se seznamuje… 
…s fotbalisty 

 
Začíná s Thierrym Henrym 

Jakmile dostane přihrávku do běhu, obráncům často nezbývá než se chytit za hlavu. 
Možná nejrychlejší útočník planety totiž dokáže s míčem takové věci, až se fanouškům 
tají dech. Dovednými kličkami si položí protihráče na zadek, bleskurychle se protáhne 

mezi dvěma dalšími a téměř pokaždé zakončí akci strojově přesnou střelou podél 
bezmocného brankáře. Když se rozběhne k bouřícím divákům, ani se neusměje. Prostě 

rutina. 
ŽIVOTOPIS: 

Thierry Henry se narodil 17. srpna 1977 v Paříži. S fotbalem začínal ve stínu 
královského paláce ve Versailles, ve třinácti letech si jeho služby pojistil tehdejší velkoklub 
AS Monako. Už jako teenager byl Henry zařazován do reprezentačních výběrů své kategorie, 
s nimiž procestoval svět a získal mnoho cenných zkušeností. Za knížecí klub nastoupil poprvé 
v nejvyšší soutěži v roce 1984 proti rivalovi z Nice. Jeho talent na trávníku nešlo přehlédnout 
a z mladíčka bylo rázem horké zboží na přestupovém trhu. 

Takovou hvězdu už v Monaku nemohli udržet a Thierry se stěhoval do Itálie, kde 
o jeho služby stál slavný Juventus Turín. Dnes hodnotí angažmá v Serii A jako jednu 
z nejhorších zkušeností v životě: „Neměl jsem žádnou radost ze hry. Dostával jsem hodně 
defenzivních úkolů a některé zápasy byly prostě strašné – žádná akce, žádné útočení. O to víc 
si teď užívám angažmá v Arsenalu.“ V Itálii nastřílel za celou sezónu 1998/9 pouhé tři 
branky. 

Do londýnského Arsenalu přestupoval za 10,5 miliónu liber s vědomím, že nemá 
téměř co ztratit. Zkušený trenér a krajan Arsene Wenger však dobře věděl, koho kupuje. 
Zpočátku hrával Henry na pravém křídle jako dvorní nahrávač Dennise Bergkampa, posléze 
dostal důvěru na hrotu a odvděčil se řadou krásných a důležitých gólů. Navzdory tomu 
Arsenal nedosáhl na žádnou z vysněných trofejí. 

S nově nabytou sebedůvěrou odletěl na mistrovství Evropy 2000 do Belgie 
a Nizozemí. Vracel se opět se zlatou medailí na krku, přestože hlavními hvězdami se tentokrát 
stali jiní. Semifinálový duel s Portugalskem rozhodl proměněnou penaltou Zinedine Zidane, 
finále proti Itálii zakončil „zlatým gólem“ v prodloužení dávný Henryho spoluhráč z Monaka 
i Juventusu David Trezeguet. 
 
ÚSPĚCHY:  
Mistr Evropy do 19 let ( 1996 ) 
Mistr francouzské ligy ( 1997 ) 
Pohár krále Hassana II. ( 1998 ) 
Mistr světa ( 1998 ) 
Mistr Evropy ( 2000 ) 
Mistr anglické ligy ( 2002 ) 
Anglický pohár ( 2002, 2003 ) 
Zdroj: internet                                                                                                                                                 -buchti- 
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BBBBřezulín peče……….. 
 
 

BÁBOVKA 

INGREDIENCE: 1hera, 1/2sklenice  
vody(  hořčicové ), 1¾ sklenice cukru  
moučky, 1vanilkový cukr , 2sklenice  
hladké mouky , 1 prášek do pe čiva , 
4 žloutky , hrst nasekaných o řechů, 
2 lžíce kakaa, sníh ze čtyř bílků 

POSTUP: vodu, heru, cukr a vanilkový 
cukr  svaříme a necháme  vychladit. Do vychladlé sm ěsi přidáme 
hladkou mouku , prášek do  pečiva, o řechy, kakao, žloutky  a opatrn ě 
smícháme sníh z bílk ů, dáme do vymazané formy a pe čeme ve 
středně vyh řáté troub ě asi 30minut. 

-Martina Lichnovská- 
 
 

 
 

… a protože se kvapem blíží Vánoce, přináší vám BŘEZULÍN také recept 
na jedno tradiční vánoční cukroví … 

 
VANILKOVÉ ROHLÍ ČKY 

 

15 dkg hladké mouky 
2 dkg cukru 

11 dkg másla 
5 dkg o říšků ( mandlí ) 

1 žloutek 
vanilka 
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-David Friedl- 
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Utíkej ředkvičko, jinak skončíš 
na talíři!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Když jde kuře do solárka, tak dopadne asi 

nějak podobně!!!!!!!!! 
 

 
 

Zdroj: internet                                                                                                                                 -Denisa Vrbková- 
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BŘEZULÍNOVI se podařilo „ukořistit“ příspěvek ještě jednoho 
talentovaného pisatele. Jedná se tentokrát o žáka pátého 

ročníku, a ač už nám zima klepe na dveře, zavzpomínáme si  na 
čas letní, čas prázdninový … 

 

 
 

O prázdninách jsme jeli na chatu do Zábřehu na Moravě. Bylo pěkně, 
foukal jemný větřík a my jsme si užívali čerstvého vzduchu a pěkného 
počasí. 

Ale asi třetí den jsme přišli na to, že ve stráni je v zemi vosí hnízdo. 
Vosy si staví své hnízdo obvykle v zemi nebo v tmavých dutinách. Žije 
v něm celá vosí kolonie, až 2000 jedinců. Přezimující královna se probouzí 
na počátku jara, vylétá a začne se stavbou buněk, do kterých pak klade 
vajíčka. Z těchto vajíček se později vylíhnou první dělnice. Okamžitě 
přebírají veškerou péči o hnízdo. Od této chvíle se královna věnuje jen 
kladení vajíček. 

Vosa obecná se živí sice převážně nektarem, ale larvy vosy obecné 
jsou dravé. Dělnice vyrážejí každý den na lov kořisti, nejčastěji much 
a jiného drobného hmyzu, ale blížila se chvíle, kdy se rozhodly jinak. 

Druhý den bylo tak pěkně, že jsme snídali venku a vosy kolem nás 
a kolem jídla pořád létaly, ale my si toho nevšímali a jeli na koupaliště. 

Odpoledne jsme opět seděli venku a to už nám ty vosy vážně hodně 
vadily. Můj děda vzal kyblík vody, kladívko a dřevěný kůl. Plížil se 
opatrně do stráně k tomu vosímu hnízdu. Nalil do hnízda první kyblík vody 
a šel napustit druhý. Za chvíli přišel a znovu se k hnízdu připlížil. Nalil tam 
druhý kyblík vody, ale vosy začaly být víc a víc agresivní, tak vzal do ruky 
kladívko a dřevěný kolík. Dřevěný kolík zatloukl do země, ale vosy si co 
nevidět utvořily kolem kůlu další malé dírky, kterými celý vosí roj 
vyletěl!!!!  

Začala mela! Děda zahodil kladívko, kyblík hodil ze stráně dolů, 
utíkal za chatu, kde je venkovní sprchový kout a my ostatní do chaty. 

Po chvíli jsme opatrně vyšli ven,ale děda tam nebyl. Kde je, všem 
nám vrtalo hlavou. Za chvíli přišel a měl kraťasy zepředu celé mokré od 
vody a řekl: „Tak ty mi teda daly!“ A nám všem bylo v tu chvíli jasné, co 
se dědovi stalo!!!! Ještě další dva dny si nemohl ani pořádně sednout!!!!!!!! 

 
-Petr Labor- 
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JJJJJJJJeeeeeeeeddddddddnnnnnnnnaaaaaaaa        zzzzzzzz        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        nnnnnnnnoooooooovvvvvvvvýýýýýýýýcccccccchhhhhhhh        rrrrrrrreeeeeeeeddddddddaaaaaaaakkkkkkkkttttttttoooooooorrrrrrrreeeeeeeekkkkkkkk        sssssssseeeeeeee        
rrrrrrrroooooooozzzzzzzzhhhhhhhhooooooooddddddddllllllllaaaaaaaa        ttttttttrrrrrrrroooooooocccccccchhhhhhhhuuuuuuuu        ppppppppoooooooottttttttrrrrrrrrááááááááppppppppiiiiiiiitttttttt        mmmmmmmmoooooooozzzzzzzzkkkkkkkkoooooooovvvvvvvvéééééééé        bbbbbbbbuuuuuuuu��������kkkkkkkkyyyyyyyy        
hhhhhhhhllllllllaaaaaaaavvvvvvvvnnnnnnnn��������        nnnnnnnnaaaaaaaaššššššššiiiiiiiicccccccchhhhhhhh        mmmmmmmmllllllllaaaaaaaaddddddddššššššššíííííííícccccccchhhhhhhh        ��������tttttttteeeeeeeennnnnnnnáááááááá����������������,,,,,,,,        aaaaaaaalllllllleeeeeeee        aaaaaaaannnnnnnniiiiiiii        ttttttttiiiiiiii        

ssssssssttttttttaaaaaaaarrrrrrrrššššššššíííííííí        sssssssseeeeeeee        nnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmuuuuuuuusssssssseeeeeeeejjjjjjjjíííííííí        nnnnnnnneeeeeeeecccccccchhhhhhhhaaaaaaaatttttttt        zzzzzzzzaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnnbbbbbbbbiiiiiiiitttttttt        aaaaaaaa        mmmmmmmmoooooooohhhhhhhhoooooooouuuuuuuu        
ssssssssiiiiiiii        vvvvvvvvyyyyyyyyzzzzzzzzkkkkkkkkoooooooouuuuuuuuššššššššeeeeeeeetttttttt,,,,,,,,        jjjjjjjjaaaaaaaakkkkkkkk        bbbbbbbbyyyyyyyy        ssssssssiiiiiiii        ppppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaaddddddddiiiiiiiilllllllliiiiiiii        ssssssss        ttttttttíííííííímmmmmmmmttttttttoooooooo        tttttttteeeeeeeesssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm        

zzzzzzzz        mmmmmmmmaaaaaaaatttttttteeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiikkkkkkkkyyyyyyyy……………………        
        
1. Myslím si číslo. Když ho vynásobím 

60, vyjde mi 2. Jaké si myslím číslo? 
 
2. Vypočítej: 
7623:7 896 562:4 9 853 211:2 
639:2 58 213:9 19:3 
 
3. Vypočítej rovnice: 
   w-75=98       t:7=100 a.256=1024 
        w=     t=        a= 
        w=      t=         a= 
 
4. Maminka koupila 3trička za 120 Kč. 

Kolik stálo 1 tričko a kolik stály 2, 4, 5, 
6, 7, 9, 8 trička???????????????? 
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5. Počítej násobilku: 
9.7= 3.75=   7.92= 
6.15= 2.417=   1.5= 
3.59=    8.25=   4.25= 
 
6. 25+62=     127+659= 

6457+6164=    65 316+12=
 6722+3155=    34 379+168=
 19+93=     654+216= 

27+68=     796+379= 
 

7. 65+25+93=    46+569+35= 
49+62+37=   564+45+24= 
19+69+54=    186+357+12= 
65+59+29=    191+159+65= 
41+38+57=    7567+26+6= 
 

 
 

-Martina Lichnovská- 
 

 
 
 
 
 
 
Správné odpovědi kvízu na straně 11: 1. Kolja, 2. v bahně na dně, 3. v létě, 
4. v Písku, 5. plachetnice, 6. Tři veteráni, 7. Venuše, 8. žádný, 9. oáza, 10. vítr. 
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Sedmé číslo časopisu pro vás připravili: 

Zdeňka Klimková ( -Zdenni- ): Reportáž z exkurze našich žáků 

Denisa Vrbková ( -Denisa Vrbková- ): Tip na výlet, exotická zvířata, 

vtipné komentáře 

Lucie Krejčí ( -Lucka- ), Klára Maxerová ( - Klára- ): Domácí mazlíček, 

a –Lucka- navíc kvíz 

Martina Lichnovská ( -Martina Lichnovská- ): Básně, recepty, testy 

Jakub Kapusta ( -kuba kapusta- ): Hudba 

Karolína Hollá ( -hollá- ): Oblíbený film 

Michal Friedl ( -friedl- ): Povídka 

David Reizenauer ( -David Reizenauer- ), Ondřej Balek ( -Ondřej 

Balek- ): Ze světa automobilů 

Jakub Tichopád ( -Jou- ): PC hry 

Petr Labor ( -Petr Labor- ): Vtípky, vlastní povídka 

Kateřina Vašutová ( -buchti- ): Slavní sportovci 

David Friedl ( -David Friedl- ): Recepty 

 

… a dále básně a střípky nejmenovaných autorů. 

 

Vedení redakce děkuje za spolupráci všem svým redaktorům a zejména 
oceňuje, s jakým zápalem se do práce na časopise zapojili také mladší žáci, 
konkrétně žáci 5. ročníku. 

Dále se omlouvá všem, jejichž příspěvky v tomto čísle nenašly své místo 
a slibuje, že se určitě objeví v čísle dalším. 

Také uvítáme jakékoliv zajímavé podněty, práce a příspěvky všech 
ostatních žáků i učitelů a těšíme se na spolupráci. 


