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Florbalový turnaj 
 
 
Jak asi všichni víme na naší škole se v současné době vrcholí florbalové zápasy 

žáků i učitelů. Ne všichni z vás však na tyto zápasy chodí, tak vám trochu přiblížím co se 
na nich přibližně děje… 

Celého turnaje se účastní týmy žáků 5. až 9. ročníků. V letošním školním roce 
přibyl jeden čistě dívčí tým a také tým složený z učitelů ( jednoho zápasu se jako host 
účastnil i pan učitel Koláč – bývalý učitel naší školy ). Na nejlepší týmy samozřejmě 
čekají zasloužené odměny. 

Vždy v odpoledních hodinách se konají většinou dva zápasy za sebou. A jak 
takový zápas vlastně probíhá? … Takže většinou, když se takový zápas má odehrát musí 
přijít oba týmy. Jakmile dorazí všichni členové týmu, rozestaví se na hracím poli, 
a jakmile rozhodčí zapíská, míček se začne pomocí pálky pohybovat a hráči taktéž, 
a když je tým velmi dobrý, no a protivníkův brankář moc pomalý nebo ne moc bystrý, 
neřeknete ani florbalka a už je tam gól. Celý zápas se odehrává 16 minut a každý tým je 
na jedné straně 8 minut, což znamená, že se mění strany. 

Florbal je podle mě velmi zajímavá, ale i poněkud nebezpečná hra. Představte si, 
že třeba takový Pavel Lukšík nebo pan učitel Dušan Buchta, kteří jej hrají delší dobu, 
vám střelí plnou silou míček do ruky nebo nohy. Ani nevíte jak to bolí. Florbalový míček 
je totiž z plastu a tím pádem je velmi tvrdý, a proto se pak nedivte, že máte modřinu 
( proto se brankáři více oblékají a mají na hlavě ochrannou přilbu ). Florbalka je něco 
jako hokejka, ale opět z plastu a dolní část je zahnutá a mírně prohnutá. 

Při florbalu je zakázáno: faul loktem - strčíš do něj a on/a spadne, faul kolenem - 
něco podobného jako s loktem, vysoká hůl - florbalka je zdvižena nad pasem, ruka - 
během hry se míčku dotknete rukou. 

-domini- 
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Dnes vám přinášíme rozhovor s naší bývalou žačkou, dnes středoškolskou učitelkou, 
Mgr. Markétou Rádkovou. 

 
1. Ve kterých letech jste navštěvovala naši školu? 
ZŠ Březinova jsem navštěvovala v letech 1983 – 1991. 

 
2. Chodila jste ráda do školy? 

Ano. 
 

3. Vzpomenete se ještě na jméno Vaší třídní učitelky z 1. i 2. stupně? Vídáte se někdy? 
1. třída – paní učitelka Němečková 
2. třída – paní učitelka Navrátilová 

3. – 4. třída – pan učitel Pecina 
5. – 8. třída – paní učitelka Křížková 

 
4. Jaký předmět jste měla ve škole nejraději a který naopak nebyl Vaším 

nejoblíbenějším? 
Měla jsem ráda češtinu a dějepis, neměla jsem ráda matematiku. 

 
5. Jaké zájmové kroužky jste navštěvovala na naší škole? 

Sportovní hry, dopravní kroužek. 
 

6. Používala jste někdy taháky? 
Ano. 

 
7. Jaké bylo Vaše nejhorší vysvědčení? 

Tři dvojky v 8. třídě. 
 

8. Čím jste chtěla být jako malá holka? 
Učitelkou, líbilo se mi, že se učitelé předbíhají ve frontě na oběd ☺. 

 
9. Dnes jste paní učitelka, hrála jste si v dětství na školu s panenkami? 

Ne. 
 

10. Na které škole učíte dnes a jaké předměty? 
Učím na Obchodní akademii Polská v Ostravě – Porubě dějepis a francouzštinu. 

 
11. Máte své oblíbené žáky, u kterých občas přimhouříte oko nebo máte na všechny 

stejný metr? 
Snažím se být spravedlivá. 

 
12. Jak byste hodnotila dnešní mládež? Jsme hodně jiní než Vaše generace? 

Dnešní děti jsou jiné než jsme byli my. Mají více možností,přístup k informacím, jsou 
sebevědomé, mnohé jsou zdravě drzé.Na druhou stranu mají problém s uznáváním autorit, 

s dodržováním pravidel. My jsme nechodili během hodiny na záchod, nejedli jsme ve 
vyučování, nepsali „esemesky“. I když je pravda, že za nás mobily nebyly ☺. 

 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě. 

 
 

-Lucka- 
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Ahoj! Tak jsem si říkala že vám napíšu něco o Polanské Nivě, 
protože jsem tam byla a moc se mi tam líbilo. 

Všude kolem je nádherná příroda, spousta stromů, rybníků, koní a je 
tam prostě moc krásně! Navíc, kdo by se tam chtěl jet podívat, je to 

opravdu jen kousek... 
Polanská Niva je národní přírodní rezervace a najdeme ji v severní části chráněné 

krajinné oblasti Poodří. Přírodní rezervace se rozkládá na levém břehu řeky Odry mezi 
městskými částmi Ostravy a to mezi Polankou nad Odrou a Starou Bělou. Severním směrem 
od Polanské Nivy se nachází oblast přírodní rezervace Polanský les a Přemyšov. Jižním 
směrem od rezervace leží obec Proskovice a jihozápadně se rozkládá obec Jistebník. 

Národní přírodní rezervaci Polanská Niva tvoří přirozený porost lužního lesa 
u meandrujícího toku řeky Odry, část soustavy rybníků u obce Jistebník, mrtvá ramena řeky 
Odry s několika tůněmi a okolní louky. V oblasti přírodní rezervace se daří růstu řadě 
chráněných druhů rostlin a můžeme tu objevit chráněné živočichy. Les rostoucí v této lokalitě 
nese název Blücherův les a tvoří jej stromy jasan ztepilý a lípa malolistá. Tyto stromy 
doplňuje dub letní, habr obecný, javory a jilmy. V podrostu pod stromy a na březích vodních 
ploch můžeme vidět porosty rákosin, orobinců či zblochanu. Na vodní ploše tůní se daří řadě 
ohrožených druhů rostlin jako kotvici plovoucí, nepukalce plovoucí, plavínu štítnatému či 
růžkatci potopenému. Oblast kolem rybníků slouží jako hnízdiště různých druhů ptáků. Tato 
lokalita byla vyhlášena národní přírodní rezervací v roce 1985 a zaujímá rozlohu 122,30 
hektarů. Rezervace se nachází v nadmořské výšce 220 metrů. 

Kolem části západního okraje přírodní rezervace vede červená turistická značka. Po 
červené značce dojdeme do těchto míst od železniční stanice v Polance nad Odrou či 
opačným směrem z Jistebníku. Kolem okraje rezervace vede rovněž značená cyklistická trasa, 
ovšem přímo do oblasti rezervace je vstup povolen pouze pěším. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Internet                                                                                                                                                 -Lucka- 
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Březulín se seznamuje s…  
 
 
 

 
 
 
 

 
kriticky ohrožený druh 
hmotnost: 100 – 300kg 
délka těla: 200 – 280 cm 
délka ocasu: 40 – 50 cm 
výška v kohoutku: 1,10 – 1,25m 
 

Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica), též známý jako tygr amurský, altajský, 
korejský, mandžutský, nebo severočínský je největší známou kočkovitou šelmou. Jedná 
se o poddruh tygra džunglového. 

Tygr ussurijský žil původně na rozsáhlém území mezi Bajkalem a pobřežím 
Tichého oceánu, v současnosti žije takřka výhradně na omezeném území východního 
Ruska v blízkosti Ussuri, přítoku řeky Amur v oblasti Primorskoje a Chabarovsk. Tuto 
oblast sdílí s levhartem mandžuským (Panthera pardus orientalis) a oba tyto druhy jsou 
přísně chráněny. Asi 10% tygrů ussurijských žije v Číně. Populace těchto tygrů čítala 
v roce 1992 v Sichote – Alin 250 kusů a do roku 2004 vzrostla na 350 kusů. Odhaduje se, 
že v Mount Changbai v Číně jich ještě žije asi 20 kusů. 

Tygr ussurijský je největší a nejmohutnější kočkovitá šelma, samci mohou vážit 
přes 400 kg. Největší v zajetí chovaný tygr byl dlouhý 3,7 m a vážil přes 423 kg, samci 
jsou nicméně výrazně větší než samice. 

V porovnání s ostatními poddruhy tygra je tygr ussurijský světlejší a kresba je 
spíše tmavě hnědá než černá. Srst je dlouhá a hustá, typickým znakem ussurijského 
tygra jsou dlouhé světlé licousy. V oblasti, kde žijí, po většinu roku leží sníh, tygři jsou 
proto přizpůsobeni chladnému podnebí – i jejich tlapy jsou větší než u ostatních tygrů 
a slouží jim jako sněžnice při pohybu ve sněhu. 

 
 
 
 
Zdroj: encyklopedie Universum, internet                                                                                 -Martina Lichnovská- 
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Následující povídku napsal žák 5. ročníku a byla zaslána do OZO 
Ostrava jako soutěžní. 

 
 

Kam s ním? Aneb jak to bylo u nás doma. 
 
 
Jednoho dne ráno jsem se probudil, nachystal jsem si snídani a začal 

jsem jíst. Potom jsem cítil z předsíně zápach, jako by tam byla mrtvola. 
Podívám se tam a v předsíni byly čtyři pytle odpadků. V jednom byly pet-
láhve, ve druhém papír, ve třetím sklo a ve čtvrtém odpadky. 

Ach jo, tak je to zase na mně! Dosnídal jsem a šel i s pytli do školy. 
Zastavil jsem se u popelnic a odpad letěl pryč. Plast do žluto-zelené, sklo do 
zelené, papír do modré a odpadky… 

Ó ne, do háje! Odpadky jsem vyhodil do popelnice na plasty. No tak 
jsem si řekl, že když třídit, tak třídit! Otevřel jsem tu zatracenou popelnici, 
nahnul se do ní a chtěl jsem odpadky vytáhnout. Nahýbal jsem se, nahýbal 
jsem se, až jsem do popelnice spadl! Popelnice se zavřela. Snažil jsem se jí 
otevřít, ale nešlo to. Byla automaticky zamknutá. Podíval jsem se na hodinky 
a bylo už 7:45! Ach jo, to nezvládnu. Za chvíli přijel popelářský vůz na 
plasty a vysypaly mě do popelářského vozu, a tak jsem se vozil a vozil 
a vozil, až přijel popelářský vůz na plasty k mé škole. Rychle jsem vyskočil 
z auta a běžel do školy bez omluvenky! 

Přišel jsem ke škole a škola byla zavřená. „Jak to?“ Tak jsem jel 
domů, ale to už tramvají. Když jsem nastoupil, tak všichni vystoupili. Asi 
jsem smrděl, ale hlavní je to, že jsem přišel domů a zjistil, že je sobota!  
 

 
 

-Petr Labor- 
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A jako již v mnoha předchozích číslech, i v tomto vám přinášíme básně. 
 

Slzy 
 

Slza po tváři stéká, 
vzpomíná na krásná léta. 
Slza teče dál a dál, 

se vzpomínkou, jak se kdysi každý smál. 
Jednou se přece jenom vypaří, 
a možná uvidíme úsměv na tváři. 

Slza se na tváři třpytí, 
jako když hvězda na nebi svítí! 
Může to být i oceán slz co pálí, 

se vzpomínkami na to, jak jsme byli malí. 
________________________________ 

 
Profite de chaque seconde, parce 
que vous ne savez jamais qui va 

venir, et lorsque vous prenez tous les 
reves, les amis et la vie. 

 
___o___ 

 
Užívejte si každé vteřiny,  

protože nikdy nevíte, kdo přijde  
a v okamžiku přijdete o všechny sny, přátele i život. 

 
 

 
 
 

Lidé maj milion tváří, 
někdo se třeba směje, když slunce září. 

Jinej se zas pořád mračí, 
když v dešti pomalu si kráčí. 

Možná má někdo svou pravou tvář, 
ale nikdo nemá nad hlavou svatozář. 

Nikdo z nás není bez chyby, 
protože někdy nedodržíme ani hloupé sliby. 
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Březulín poslouchá… 

 
 

Tato kapela v podstatě vznikla v roce 1993, kdy se dva kamarádi, Anders Colsefini a Shawn 
Crahan, rozhodli založit skupinu. Ovšem vše nešlo tak, jak chtěli, proto se kapela rozpadla 
a znovu se dala dohromady v roce 1995. Shawn Crahan kontaktoval svého kamaráda Paula 
Graye, který byl v té době v Los Angeles, který do skupiny vstupoval ještě se svým, tehdy 
nejlepším, přítelem Natahanem Jonasem Jordisonem. Ke skupině se postupem času 
přidávali další členové jako např. Donnie Steele a Josh Brainard, kteří hráli v různých 
místních kapelách. Shawn v té době vlastnil ve městě klub, kde skupina odehrála většinu 
svých koncertů. 

Poté za své vlastní peníze vydali své první album Mate, Feed, Kill, Repeat. Vydalo se ho 
1000 kusů a ihned bylo vyprodáno. Do skupiny vstoupil nový člen Craig Jones, který 
nahradil Donnieho Steela. Craig hrál původně na kytaru, ale po zjištění, že - jak sám tvrdil-
byl jediný z celé kapely, kdo věděl, že něco podobného vůbec existuje, se začal naplno 
věnovat samplům a hře na klávesy. Jeho místo kytaristy nahradil další nový člen, Mick 
Thompson. 

Kapela se začínala pomalu ale jistě prosazovat, navíc se Shawnovi povedlo něco skvělého, 
když přivedl do kapely Coreyho Taylora, jež stojí za dnešními úspěchy Slipknot. Ovšem 
s příchodem Coreyho, který měl být původně jen doprovodným vokalistou, Anders pochopil, 
že je Corey mnohem lepší než on a že je jen otázkou času, kdy bude odsunut na druhou 
kolej. Raději tedy odešel sám a založil vlastní skupinu. 

  

 

 

 

 

 
 
Zdroj: Internet                                                   -Zelí- 
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Věk: 59 let 
Povolání: herečka 
Rodné jméno: Mary Louise Streepová 
Národnost: americká 
Datum narození: 22.6.1949 
Místo narození: Summit, New Persey 
 
 

Skvělá hollywoodská herečka Meryl Streepová, která má za 
sebou neopakovatelné výkony například ve filmech Sophiina volba, 
Výkřik ve tmě, Madisonské mosty nebo Marvinův pokoj, nyní září 
na plátnech českých kin ve filmu Mamma mia! Přestože vychovala 
čtyři děti a k šedesátce jí už nechybí mnoho, vypadá stále 
skvěle. Určitě také díky zdravé mořské stravě a zelenině, kterou 
miluje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: encyklopedie Universum                                                                                               -Martina Lichnovská- 
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Ahoj!!! Tak tady máte další kvíz!!! 
Znáš svou školu?! 

 
1. Jak se jmenuje naše škola? 

a) Březulínova 
b) Březinova 

c) Nemá jméno!!! 
 

2. Jak se jmenuje paní ředitelka? 
a) Dagmar Bertová 
b) Šárka Gregorová 

c) Máme pana ředitele!!! 
 

3. Jak se jmenuje paní učitelka V. třídy? 
a) Hana Doležílková 
b) Dáša Navrátilová 
c) Marta Fišerová 

 
4. Která paní učitelka je netřídní? 

a) Zdeňka Mikesková 
b) Petra Losertová 

c) Dáša Navrátilová 
 

5.Kolik máme na škole počítačů??? 
a) 10 
b) 26 
c) 15 

 
6.Kolik máme na škole učitelů??? 

a) 20 
b) 18 
c) 15 

 
Správné odpovědi naleznete na stránce 19 

-Lucka- 
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 Březulín luští… 
 

Amerika, Anglie, Belgie,  
Kanada, Irák, JAR, Rusko  
 
_ _ _ _ _ _ _ _. 

M P R A H A B
N U O R E B R
Ě S T A Č E N
C O U M O L O
O S T R A V A

CH S Á Z A V A
Beroun, Brno, Olomouc,  
Ostrava, Praha, Sázava  

 
_ _ _ _ _ _ _ _. 

Zdroj: Internet                                                                                                                                 -Denisa Vrbková- 

BŘEZULÍN sleduje … 
PAN A PANÍ SMITHOVIPAN A PANÍ SMITHOVIPAN A PANÍ SMITHOVIPAN A PANÍ SMITHOVI    

Zápletku filmu Pan a paní SmithoviPan a paní SmithoviPan a paní SmithoviPan a paní Smithovi už nejspíš všichni znáte ( prakticky vše ohledně 
příběhu lze poznat hned z traileru ), takže jen krátce: manželé JohnJohnJohnJohn a Jane SmithoviJane SmithoviJane SmithoviJane Smithovi spolu 
žijí už nějakých pět šest let, ale v poslední době jejich manželství ztratilo veškerou 
potřebnou jiskru. To vše ale mění situace, kdy se manželé o sobě dozvídají malé tajemství. 
Oba jsou totiž několik let nájemnými vrahy a v současné době dostali od svých 
nadřízených velmi zajímavou zakázku – zabít jeden druhého. Scenárista Simon KinbergSimon KinbergSimon KinbergSimon Kinberg 
jednoduše spojil dohromady dva divácky oblíbené žánry ( romantická komedie + akční 
film ) a výsledek je velmi příjemný a originální. KinberKinberKinberKinberg g g g ani v jednom momentě nesjíždí k 
taškařici, jakou byla třeba Válka RoseovýchVálka RoseovýchVálka RoseovýchVálka Roseových, a naopak po celou dobu předvádí inteligentní 
a opravdu dost zábavné dialogy. I když akčních scén je ve filmu dostatek, pozorování 
každodenního života SmithovýchSmithovýchSmithovýchSmithových ( manželé se po ránu klasicky rozloučí a poté se oba 
nenápadně odeberou za svou prací – za svou další obětí ) je však mnohem lepší a vrcholem 

A M E R I K A 
Z R I E R A N 
M U G Ě Á N G 
S S L J K A L 
V K E A Ě D I 
T O B R A A E 
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celého filmu je pak jednoznačně scéna jejich společné večeře, kdy už oba manželé o sobě 
vědí, kým ve skutečnosti jsou, ale přesto se snaží chovat nenápadně… 

Režii dostal na starosti Doug LimanDoug LimanDoug LimanDoug Liman, jenž si s akčnějším žánrem pohrával už ve svém 
Agentu bez minulostiAgentu bez minulostiAgentu bez minulostiAgentu bez minulosti, ale zde, jak již bylo řečeno, nemělo jít jen o akci.  

LimanLimanLimanLiman to však naštěstí věděl víc než dobře, a tak jsou oba prvky ( komedie vs. akce 
) ve filmu zkušeně vyvážené. Zkrátka když už se divák dočká nějaké té akční scény, režisér 
nezapomíná a vše to celé okořeňuje vtipnějšími momenty ( viz divoká střílečka SmithSmithSmithSmith vs. 
SmithováSmithováSmithováSmithová ). Výjimkou není ani skvělá automobilová honička ( JoJoJoJohn:hn:hn:hn: „Ti lidé na naší svatbě 
nebyli tvoji rodiče?“, Jane:Jane:Jane:Jane: „Ne, to byli zaplacení herci.“ ) či povedené, i když trochu moc 
rychlé finále, kdy se oba spojí proti společnému nepříteli a vše nakonec patřičně vystřílí – 
zpomalený záběr, ve kterém manželé vyrážejí z místnosti proti mnohonásobné přesile 
navíc snad každému krásně připomene legendární finální scénu z Butch Cassidy a Sundance Butch Cassidy a Sundance Butch Cassidy a Sundance Butch Cassidy a Sundance 
Kid.Kid.Kid.Kid. 

Za víc než dobrým výsledným dojmem z celého snímku však nestojí jen scenárista 
nebo režisér, ale v případě Pan a paníPan a paníPan a paníPan a paní SmitSmitSmitSmithovihovihovihovi hlavně a hlavně představitelé dvou hlavních 
rolí – Brad PittBrad PittBrad PittBrad Pitt a Angelina JolieAngelina JolieAngelina JolieAngelina Jolie. Oba jsou naprosto perfektní a jejich vzájemné 
popichování je vskutku radost pozorovat. Funguje to mezi nimi prostě bezchybně ( jako 
kdyby spolu doopravdy něco měli ) a lepší obsazení si ani nedokážu představit. Při 
představě, že by místo Angeliny Angeliny Angeliny Angeliny s BrademBrademBrademBradem hrála původně skutečně myšlená Nicol Nicol Nicol Nicol 
KidmanováKidmanováKidmanováKidmanová – ááááááááá, zachraň se kdo může!!!  

Očekávání byla veliká, vychloubání amerických producentů opět nechutné, ale 
tentokrát to fakt stálo zato – Pan a paníPan a paníPan a paníPan a paní SmithoviSmithoviSmithoviSmithovi vřele doporučuji. A to nejen 
manželským párům, které mají po bytě či domě schovky pro zbraně nejrůznějšího 
kalibru…  

80%80%80%80%    
Zdroj: Internet                                                                                                                                                   -hollá- 
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BŘEZULÍN hraje hry na PC … 

…GTA:Vice City 
 

Grand Theft Auto: Vice City je dalším přírůstkem do jedné 
z nejprodávanějších herních sérií na světě, v níž se jako již tradičně 
ocitnete na hraně zákona. Hlavní postavou je gangster Tommy Vercetti, 
který se vydává do metropole Vice City na popud svého starého bosse. 
Tommy musí získat peníze pro svou mafii, v cestě mu však stojí místní 
motorkářský gang a zkorumpovaná policie. Vice City exceluje hratelností 
i grafikou. Město je 2x větší než Liberty City v GTA3 a všechny jeho části 
jsou přístupné hned na začátku hry. Můžete se těšit také na propracovanou 
grafiku, vylepšenou umělou inteligenci a další vychytávky. Potěší i více než 
devět hodin hudby, která vám bude hrát z rádia v autě. Tak co, vrátíte se 
mezi gangstery? 

Můj Pocit: Je to docela dobrá hra, spíš byla, než přišlo nové vydání 
GTA: San Andreas.   Vice City je spíš uděláno na akčním simulátoru.  
 

 
 
 
 

 
 
Zdroj: Internet                                                                                                                                                     -Jou- 
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BŘEZULÍN vám přináší moderní 
pohádku o  Šípkové Růžence, 
kterou pro vás napsala žákyně 

5. ročníku 
 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

Byla jednou jedna princezna Růženka. Bydlela v paneláku, ale 

nepíchla se o vřetánko, píchla se o jehlici. Dnes si zrovna pletla 
čepici, protože jim dnes netopilo topení. Píchla se o jehlici 
a zkameněla.V Rytmu života psali, že Růženka se píchla o jehlici 
a zkameněla. Kdo ji vysvobodí dostane 2 Kč a princeznu 
s panelákem za ženu. Princ, který měl o Růženku zájem, přijel ve 
Ferrari a na krku měl řetízek ( no spíš řetěz ) se znakem $ a byl 
moc rád. Dovezl si ve Ferrari kytaru, aby Růžence zazpíval a ona 
se probudila. Vystoupil z auta a šel zazvonit do paneláku. Nikdo 
nevykoukl z okna, tak vyrazil vchodové dveře. Vyšlapal schody 
a vešel do pátého patra. Znovu zazvonil a zase nikdo neotevřel. 
Zase vykopl dveře, vešel do předsíně. Vyzul se ( přece jim tam 
nenašlape ) a obul si papučky. Vešel do obývacího pokoje a vytáhl 
kytaru z „fusaku“. Naladil ji a začal zpívat a hrát. Sice to bylo 
falešně, ale princeznu Růženku vzbudilo to jeho příšerné „vytí“. 
Vzali se a byli šťastní, moc šťastní. 
 
 

 
 
 

-Denisa Vrbková- 
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Jak se jmenuje samec, samice a mládě jelena? 

Paroháč, srnka, mláďátko 
Jelen, Jelena, Jelenče 

 
Jak se jmenuje samec, samice a mládě kočky domácí? 

Kocour, Kočka, Koče 
 

Jak se jmenuje samec, samice a mládě kozy domácí? 
Kozel, Kozelnice, Kůzle 

 
Jak se jmenuje samec, samice a mládě prasete divokého? 

Kanec, Kanice, Kanče 
Kanec, Sviňa, Prasátko 

 
Jak se nazývá samice koně? 

Klipsna/ Koliba 
 

Vyjmenuj žaludky skotu domácího. 
Bachor, Čepice, Sešit & Slez 

 
Jaké znáte odrůdy křemene? 

Růženec 
 
 

Rostlina je větrosnubná,když je vítr 
Nejvíce je rostlina hmyzosnubná na jaře 

Biosféra je živočišný obal Země. 
Samice prasete je bohyně. 

Krevní skupiny určují genitálie 
Mezi sulfidy patří windsulfid 
Petrologie-věda o petroleji 
Galaxie je hvězdná brána 
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Portrét slavného fotbalisty 

Jméno: Ronaldo de Assis Moreira 

Přezdívka: Ronaldinho 

Narozen: 21.března 1980 v Porto Alegre, Brazílie 

Výška: 182 cm 

Váha: 77 kg 

Přednosti: nejtechničtější fotbalista na světě, jeho přehled nemá obdoby. 

Slabina: mohl by zapracovat na obranné činnosti. 

Úspěchy: mistr světa 2002, Španělska 2005, světa do 17 let 1997, nejlepší fotbalista na světě 
podle FIFA 2004. Na konci devadesátých let se světová 
fotbalová veřejnost rozplývala nad uměním Ronalda. 
Nedlouho poté se zamilovala do dalšího Ronalda. 
Božským talentem vybavený Ronaldo de Assis Moreira, 
známější pod přezdívkou Ronaldinho, má potenciál být 
stejně dobrý, ne-li lepší. Oba Brazilce spojuje nejen 
shoda jmen. Oba se pro fotbal narodili. Projevem jsou 
však oba odlišní. Ronaldo je typický koncový hráč: 
rychlý, výbušný, dává góly ze všech pozic. Ronaldinho je 
umělec. Virtuos, fenomenální technik s fantastickým 
citem pro kombinaci, navíc vládnoucí jedinečným 
přehledem. Specialista na standardní situace. Kouzelník. 
V sezoně 2003/ 04 ho mezinárodní fotbalová federace 
FIFA vyhlásila fotbalistou roku. Zaslouženě? To 
nepochybně. Dráhu fotbalového profesionála nastoupil 
Ronaldinho v klubu Gremio Porto Alegre a už v roce 
1997 o něm věděla celá Brazílie. Ronaldinho v brazilské 
lize zářil a brzy mu přišla pozvánka do národního 
mužstva. V roce 1999 přispěl šesti góly k vítězství 

Kanárků na mistrovství Jižní Ameriky. To vzbudilo evropské skauty a o služby brazilského 
artisty začali houfně projevovat zájem. V roce 2001 Ronaldinho usoudil, že je na čase 
Atlantik překročit. Destinaci zvolil poněkud překvapivou: pařížský klub Saint-Germain. Byla 
to chyba. Ronaldinho si nikdy neporozuměl s trenérem a nakonec neshody skončily tak, že 
spoustu času proseděl na lavičce náhradníků. Nic na tom nezměnilo ani mistrovství světa 
2002 v Japonsku a Jižní Koreji, na kterém Brazílie získala titul světových šampiónů. 
Ronaldinho se o to přičinil skvělými výkony. Brazilskému čaroději ve Francii dál štěstí 
nekvetlo, a tak se rozhodl pro změnu. Jinde byl o Ronaldinha velký zájem, v Barceloně 
největší. V Katalánii se ofenzivní hvězda naplno rozzářila a nyní je právem řazena mezi 
nejlepší fotbalisty na světě. Herní projev v Brazilcově podání těší všechny fotbalové gurmány, 
Ronaldinho navíc táhne katalánský klub za velkými úspěchy.  

Zdroj: Internet                                                                                                                                                 -buchti-  
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Hokej pochází z 19.století! Kdo byl ten kdo hokej vynalezl?! 
Byli to Severoameričtí Indiáni, neboli Kanaďané či Skotové?? Ne! 
Počet národů, které tvrdí, že stojí za vynálezem této hry je mnoho. 
Možná víc než je týmů v současné NHL. Každá z těchto zemí si 
myslí a také tvrdí že oni byli ti první co tuto hru začali hrát. Ale tak 
to není! Například v roce 1855 Kingstonu se odehrál zaznamenaný 
zápas, ale až v roce 1879 studenti v Montrealu sepsaním pravidel 
odstartovali rozmach tohoto populárního sportu. Od roku 1917 se 
hraje nejznámější soutěž NATIONAL HOCKEY LEAGUE 
( NHL ). Olympijskou disciplínou je lední hokej od roku 1920. Od 
roku 1998 mají na hrách turnaj i ženy!! Nejvíce se hokej hraje 
v Severní Americe, Skandinávii, Rusku, Česku a na Slovensku!! 

 

Čechoslováci poprvé mistry sv ěta - MS v Praze 1947  
První poválečné mistrovství světa se uskutečnilo v Praze a domácí byli při neúčasti 

kanadského výběru spolu se Švédy největšími favority turnaje. V přímé konfrontaci dvou do 
té doby neporažených celků však porazili seveřané Československo 2:1 a zdálo se, že 
o mistrovi je již rozhodnuto. Jenže poslední hrací den Švédsko senzačně prohrálo stejným 
poměrem s Rakouskem a mistry světa se tak poprvé v historii stali hráči Československa. 

 

Rakousko – Švédsko 2:1   

Rakušané, kteří byli v klíčovém zápase podporováni 
pražskými fanoušky snad více než československý tým, porazili 
favorizované Švédy 2:1 a šampiónem se tak stalo Československo. 

Pražské publikum po zápase nosilo nové hrdiny na 
ramenou a válkou zdecimovaným Rakušanům přinášelo všemožné 
dary. 

Vy nám tanky, my vám branky - MS ve 
Švédsku 1969  

Šampionát v roce 1969 mělo původně pořádat 
Československo, jenže po sovětské okupaci v srpnu 68 by se tak 
muselo stát pouze pod podmínkou, že by se mistrovství neúčastnil 
právě Sovětský svaz. Ten to odmítl, a tak se muselo hrát ve 
Stockholmu. Za obrovské podpory československých fanoušků, 

kteří svému týmu drželi palce z domova, se ve Švédsku náš národní tým poprvé od příjezdu vojsk 
Varšavské smlouvy postavil SSSR a před hokejisty byl postaven jasný cíl – za každou cenu 
vyhrát. 

 
Zdroj: Internet                                                                                                                                                  -nikča- 
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Ačkoliv venku ještě mrzne, jaro už pomalu klepe na dveře, a s ním nám do 
žil proudí i nová čerstvá životní energie a přichází i všelijaké ( mnohdy bláznivé ) nápady, 
mezi něž bezesporu patří i myšlenka nechat si na hlavě vykouzlit něco šíleného. Myslíte si, 
že jste měla na hlavě už kdeco? Jste si jistá, že neexistuje žádný účes, který jste ještě 
nevyzkoušela? Vsaďte se, že nemáte pravdu! 

 
Také nejrůznější příležitosti a životní události často vyžadují nějaký 
výjimečný, originální účes. Tak např. svatba je jedinečná událost v životě 
každé ženy, a tak není divu, že toužíme po tom vypadat dokonale. Kromě 
běloskvoucích nebo jiných nádherných šatů a krásného líčení je ale třeba 
myslet také na perfektní účes. Tedy kromě milujícího partnera, samozřejmě. 
A rozhodně není od věci prozkoumat aktuální trendy.  

Na svatbě můžete mít vlasy zcela vyčesané – v tom případě je třeba důrazně dbát na to 
aby byl účes pevný a pohodlný. Vhodné je i doplňování různými ozdůbkami, které působí 
velmi hezky. 
Výška účesu je jedna z věcí, o které vás možná nenapadlo přemýšlet, ovšem pokud 
nechcete, aby váš manžel na svatebních fotografiích vypadal oproti vám jako trpaslík, je 
třeba ji zvážit. Pár centimetrů přidají podpatky, pár účes, a najednou je partner o půl 
hlavy menší, a to na fotkách nevypadá zrovna nejlíp. Zvažte tedy i tento aspekt. Částečně 
vyčesané vlasy mají v největší oblibě ženy, které chtějí ukázat půvab svých dlouhých vlasů, 
vypadají mladistvě a zároveň elegantně. Ideální především pro tento typ je doplňování 
nápaditými ozdobami. 
Jednoduše spuštěné kadeře se hodí ke svatbám v „přírodním stylu“, časté je jednoduché 
sepnutí pramínku vlasů sponkami či ozdobení čelenkou. Ideální jsou především pro slečny 
s krátkými sestřihy, které si vlasy vyčesat nemohou. 
Pokud jde o aktuální trendy, jednotný verdikt návrháři nevyřkli. Ke každému stylu šatů se 
hodí jiný účes, a tak mají zelenou jak extravagantní vyčesané kousky, tak přirozená klasika. 

 
 
 
 
 
Zdroj: Internet                                                                  -Martina Lichnovská- 
                                                                                         -Michaela Velkovová- 
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BŘEZULÍN kuchtí … 

  … Boloňské špagety 
Nejznámější a nejoblíbenější příprava těstovin. V tomto receptu je masová 

omáčka obohacena červeným vínem a dochucena tymiánem a bazalkou. 

Příprava: 20 minut. Doba vaření: 30 minut. Pro 2 – 4 osoby  

Suroviny pro boloňské špagety: 2 cibule, 2 stroužky česneku, 30 ml ( 2 lžíce ) 
slunečnicového oleje, 250 g mletého hovězího masa, sůl a čerstvě mletý černý pepř, mletá 
paprika, 500 g rajčat z konzervy, 85g rajčatového protlaku, 125 ml červeného vína, 5 ml 
( 1 lžička ) nakrájeného čerstvého nebo sušeného tymiánu, 5 ml ( 1 lžička ) nakrájené 
čerstvé nebo sušené bazalky, 300 g špaget, 15 ml ( 1 lžíce ) olivového oleje, nastrouhaný 
parmazán, větvičky čerstvého koření na ozdobu.  

Postup: Oloupejte cibuli a česnek a nadrobno je nakrájejte. Na pánvi rozehřejte 
slunečnicový olej a opékejte cibuli a česnek, dokud nezměknou. Přidejte mleté hovězí maso 
a za stálého míchání ho opékejte 5 minut. Dochuťte ho solí, pepřem a paprikou. Přidejte 
rajčata, rajčatový protlak a červené víno a vše přiveďte k varu.  

Pak zmírněte oheň a vše vařte ještě asi 15 minut, občas promíchejte. Nakonec přidejte 
tymián a bazalku. Mezitím přiveďte k varu mírně osolenou vodu, vložte do ní špagety 
a přidejte olivový olej. Vařte je 8-10 minut, občas je zamíchejte vidličkou.  

Špagety slijte a podávejte na nahřátých talířích zalité masovou omáčkou. Posypte je 
nastrouhaným parmazánem a ozdobte větvičkami čerstvého koření, než je ponesete na stůl. 
Podávejte s horkým česnekovým a bylinkovým chlebem.  

Další možnosti přípravy: Místo mletého hovězího masa použijte mleté vepřové, jehněčí nebo 
kuřecí maso. Místo cibule použijte 3 pórky nebo 8 šalotek.  

Náš tip: Červené víno můžete nahradit jablečným džusem nebo hovězím vývarem. 

 

 

Zdroj: Internet                                                                                                                        -Michaela Velkovová- 
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A na závěr tu máme ještě kratičký, ale důležitý článek o činnosti 
našeho Školního parlamentu. Věnujte mu, prosím, vaši pozornost. 

Je tady pro vás!!! 

 
 
Školní parlament 
Na školním parlamentu vždy projednáváme a debatujeme o tom, čím by náš 

„ústav“ byl ještě lepší a o vaší pohodě…Tak třeba jsme se shodli na žolících, které 
máte dva na jedno pololetí…v jednom předmětu smíte použít jednoho jen jednou. 
Nebo třeba zajímavé akce s účesy, apod. Letos se chystáme na „Den naruby“, kdy 
by maximálně 5 žáků v jedné třídě učilo ostatní spolužactvo a vyučujícího…ti 
dotyční vybraní by si tu hodinu museli nachystat tak, aby byla zajímavá a nejlépe 
k tématu a ještě malý detail - pokud jediná třída tuto akci neodsouhlasí, akce se 
konat nebude! 

Potom tu máme další akci, a to jsou sběry jak papíru tak víček…Výtěžek ze 
sběru papíru byl opět poslán našemu malému, roztomilému, sladkému lemurovi do 
zoo. Víček za minulý rok bylo nasbíráno opravdu hodně, ale aby to bylo ještě lepší, 
bylo rozhodnuto, že se k nim přidají i víčka „letošní“. Takže sbírejme dál 
a nerozhazujme je po třídě!!! 

 
-domini- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správné odpovědi kvízu ze strany 9: 1b) 2b) 3b) 4b) 5b) 6b) 
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Osmé číslo časopisu pro vás připravili: 

 

Dominika Kapustová ( -domini- ): reportáž z florbalového turnaje naší 

školy a dění ze schůzek Školního parlamentu 

Lucie Krejčí ( -Lucka- ): rozhovor s bývalou žákyní naší školy, tip na 

výlet, a také kvíz 

Martina Lichnovská ( -Martina Lichnovská- ): ohrožená zvířata, ze 

života slavné herečky, módní účesy 

Petr Labor ( -Petr Labor- ): vlastní povídka 

Jakub Kapusta ( -Zelí- ): co se poslouchá 

Denisa Vrbková ( -Denisa Vrbková- ): osmisměrky, vlastní pohádka 

Karolína Hollá ( -hollá- ): oblíbený film 

Jakub Tichopád ( -Jou- ): ze světa počítačů 

Kateřina Vašutová ( -buchti- ): slavní sportovci 

Nikola Boráková ( -nikča- ): sport 

Michaela Velkovová ( -Michaela Velkovová- ): módní účesy, kulinářské 

okénko 

 

… a již tradičně vlastní básnická tvorba, a znovu další vaše vlastní 

perly a perličky  ze zkoušení a písemek. 


