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12. Číslo
íslo / Jaro

Březulín
Dvanácté vydání školního nepravidelného čtvrtletníku.

Ve středu 16. února 2010 se konalo v učebně 9.třídy školní kolo recitační soutěže 6.-9.
ročníku.Soutěžilo se ve dvou kategoriích 6.-7. ročník a 8.-9. ročník.V porotě zasedli
Mgr.Varkoček,Mgr.Glumbíková a Mgr.Vratislavská.Do obvodního kola postupují žáci,kteří
se umístili na prvních dvou místech ve školním kole.

Výsledky III. Kategorie:
1.místo Vojtěch Kantoš,7.třída:2.místo Martina Lichnovská,6.třída:3.místo Alžběta
Fojtáchová,7.třída.
Výsledky IV. Kategorie:
1.místo Zdeňka Klimková,9.třída:2.místo Aneta Matějová,9.třída:3.místo Dominika
Kapustová,9.třída.

Martina Lichnovská
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Rozhovor s…
…s Hanou Hlobilovou,
zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání.

Chtěla jste být už jako malá holka učitelka v MŠ ?
Ano, chtěla.
Chodila jste ráda do školky ?
Ano, moc ráda, na rozdíl od mé sestry, která každý den plakala před příchodem do školky.
Jak jste se dostala k povolání učitelky v MŠ a později ředitelkou ?
Přihlásila jsem se na střední odbornou školu v Krnově. A do téhle funkce jsem se přihlásila do
konkurzu na místo ředitelky a tam jsem uspěla.
Chodila jste na ZŠ Březinova ?
Ne.
A na jakou školu jste chodila ?
Chodila jsem na MUDr. Lukášové v Hrabůvce.
Líbilo se vám na té škole ?
Ano.
Jaký byl Váš oblíbený předmět ?
Bavily mě předměty jako např. ČJ, dějepis, zeměpis…atd…a nebavila mě matematika.
Jak dlouho pracujete v MŠ ?
Všeobecně 22 let a v téhle školce 17 let.
Berete tohle zaměstnání spíš jako koníček nebo jako práci ?
Určitě jako koníček.
Děkujeme za rozhovor, na shledanou, přejeme mnoho úspěchů, ať Vás tahle práce baví co nejdéle
a děti nezlobí.

Lucie Krejčí, Klára Maxerová,Denisa Vrbková
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Štramberk je město na Moravě v okrese Nový Jičín poblíž Kopřivnice. Leží na svazích
Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v předhůří Beskyd.
Dominantou města je hrad Štramberk (Strallenberg) s gotickou věží Trúba (tzv. bergfrit) o
výšce 40 m a průměru 10 m, která slouží od r. 1903 jako rozhledna. Sídlí zde Muzeum
Zdeňka Buriana. Zdejší městská památková rezervace chrání nejen samotné jádro města, ale
zejména historickou dřevěnou zástavbu na předměstí. Štramberk je městem od roku 1359.
Na hoře Kotouč se nachází městský park Národní sad (Národní přírodní památka Šipka) s
galerie soch a památníků osobností české historie a s jeskyní Šipka, která se proslavila
nálezem zlomku spodní čelisti neandertálského dítěte, tzv. "Šipecká čelist“.

Historie
V době kdy město patřilo jezuitskému řádu jako nadační statek olomouckého konviktu, byla
založena tradice poutí na "Horu Olivetskou" (Kotouč), zasvěcená utrpení Ježíše Krista. Pouť
se koná (od r. 1660), v upomínku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad
mongolským vojskem 8. května 1241, v předvečer Nanebevstoupení Páně. Poutníkům se
podávala místní cukrářská specialita – perníkové Štramberské uši.

Zdroj:internet

Lucie Krejčí
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Lysá hora (1323 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd. Leží na rozhraní obcí Krásná,
Malenovice, Ostravice a Staré Hamry. Na holém (lysém) vrcholu, na který vede silnice z Krásné, se nachází
charakteristický vysíla , meteorologická stanice a n kolik horských chat.
P íroda
V masívu Lysé hory vzniklo n kolik p írodních rezervací: Mazák a Mazácký grúnik, Malenovický kotel, Vodopády
Satiny, Koryto

eky Ostravice, Ondrášovy díry (lašsky Ondrašovy

ury) a další menší na okrajích masívu.

D vodem ochrany jsou smr iny s p ím sí jedlobukových porost a oblasti svahových sesuv . V tzv. Ondrašovych
urach se nachází pseudokrasové jeskyn a pukliny hojné i v dalších ástech hory. V oblasti potoka Mazák a
ehucí vznikly menší skalní útvary a pro potok Satinu charakteristické vodopády. Vrchol Lysé hory v minulosti
vážn poškodila pr myslová t žba d eva.
Stavby na Lysé ho e
V roce 1880 vznikla na Lysé ho e útulna Albrechta Habsburského, což se stalo zdrojem ur ité závisti ásti
eských turist , kte í „n meckou“ (tehdy mín no habsburskou) chatu ignorovali. Proto v roce 1935 vznikla na
vrcholu chata Klubu eských turist nazvaná podle Petra Bezru e Bezru ova chata (na Lysé ho e), a koliv sám
Petr Bezru navštívil pouze „n meckou“ chatu a v p ípad „ eské“ se odmítl i ú astnit jejího otev ení. V roce
1948 byly ob znárodn ny (chata Albrechta Habsburského p ejmenována na Slezskou chatu, posléze sjednoceny
a v letech 1972 a 1978 postupn ob do základ vyho ely. Provizorní bufet Šantán má už n kolik let poskytovat
náhradu do výstavby (obnovení) Bezru ovy chaty na jejím p vodním míst . Jiný charakter má Horská chata Lysá
hora – p vodn ubytování pro lesní d lníky.
Na Lysé ho e stojí i stanice horské služby s provozem o víkendu a svátcích, od roku 1897 se provádí
meteorologická m ení (od roku 1954 nová budova

eského hydrometeorologického ústavu). Od roku 1980

funguje i radiotelekomunika ní vysíla vysoký 78 metr tvo ící charakteristickou, kontroverzní dominantu Lysé
hory.
Turistická ubytovna Kame ák pojme až 30 lidí.
Skautský
Skautský pomník
Na h ebeni pod Lysou horou se nachází
mohyla Ivan ena (925 m) na památku
popravených skaut .
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Klára Maxerová

•

Velikonoce jsou svým původem svátky jara.

•

Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé
svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z
egyptského otroctví.

•

Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou
smrtí a zmrtvýchvstáním.

Velikonoce v Anglii
V Anglii a Holandsku chodí děti dům od domu a koledují o velikonoční vajíčka.

Velikonoce v Austrálii
Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřené, je Velký pátek. V den Velikonoc
hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček.

Bulharské velikonoční svátky
Den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské rodiny bochník chleba a 10 - 15 vajec
obarvených načerveno svým tureckým přátelům, kteří tento dar považují za čest. Posel, který ho
předává, je tradičně obdarován malou peněžní částkou.

Francouzské Velikonoce
Ve Francii zvou kostelní zvony každý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou Velikonoce, kdy od
Zeleného čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, že odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a
zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A když letí nad Francií, všechny ty dobroty
- vajíčka, kuřátka, zajíčci - k velké radosti dětí popadají dolů. Ty pak odpoledne vyrážejí do
zahrad, aby tam poztrácené sladkosti posbíraly.

Velikonoce v Itálii
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-6Kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a okolo nich
rozmístí nádoby s jídlem.

Irsko ve víru Velikonoc
Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, kdo chce
získat velikonoční koláč, musí zatančit.

Mexické svátky jara
V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo se do nich
mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí.

Velikonoce v Německu
V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče schovají doma nebo
na zahradě. Do nich velikonoční zajíček snese různobarevná vajíčka. Ráno na velikonoční
pondělí je děti vyrážejí hledat. Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě vajíčka. Tuto
tradici proslavila značka Kinder a její vajíčka s překvapením. Dalším německým zvykem je
velikonoční strom ozdobený vajíčky a jinými velikonočními dekoracemi.

Rusko také slaví
Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak je
vařená konzumují k velikonočnímu obědu.

Řecké Velikonoce
V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva. Účastníci se snaží házením
svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší věta: "Christos anesti".
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Cibulková Jana
Zdroj : Internet

……..vám dodají energii i zkrášlí vaší pleť
Bylinky se právě na našich zahrádkách probouzejí. Jarní sluníčko jim během několika dnů
dodá sílu a vy je můžete použít na zvýšení své imunity, dodání energie svému po zimě
vysílenému tělu nebo jimi dodat krásu své pokožce či vlasům. Vyzkoušejte s námi využít
některé z těchto bylinek.
Pampeliškový čaj
Čaj z kořene pampelišky připravíme tak, že 2 lžičky drobně řezaného sušeného kořene
přelijeme čtvrt litrem vroucí vody a necháme čtvrt hodiny luhovat. Čaj se pije vlažný a
pomáhá při bolestech žaludku, ledvin a čistí močové cesty.
Čaj z čerstvých pampeliškových listů se pije pro získání dobré kondice. Připravíme jej ze čtvrt
šálku čerstvých listů, natrhaných na kousky, které přelijeme vroucí vodou a necháme 5 minut
louhovat. Říká se rovněž, že čaj z pampeliškových listů pomáhá při hubnutí.
Jitrocelový čaj
Čaj z jitrocele se používá v první řadě proti všem onemocněním dýchacích cest (zvláště v
kombinaci s tymiánem – smíchaný stejným dílem), ale také čistí krev a pomáhá proti
vyrážkám. Pijeme ho neslazený, případně oslazený medem.
Meduňkový čaj
Meduňka je jedinou bylinkou, ze které lze čaj pít dlouhodobě. Na šálek čaje potřebujeme
spařit lžičku meduňky. V kombinaci s třezalkou uklidňuje nervy, s heřmánkem a mátou
působí proti žaludečním problémům. V lidovém léčitelství je známá směs meduňkový list,
kořen kozlíku a chmelové šištice – stejným dílem.
Doporučujeme používat vždy čerstvou meduňku, protože sušená rychle ztrácí vonné silice.
Tip – Meduňkový čaj s medem a limetou:
Do skleněného čajníku z varného skla dáme několik větviček čerstvé meduňky a zalijeme
vařící vodou. Přidáme jednu nakrájenou limetu a osladíme medem. Doporučujeme sladit jen
jemně, aby došlo k vytažení chuti, ne jejímu přebití sladkou chutí
Mátový koktejl
Mátový čaj můžeme pít oslazený medem – teplý i studený, nebo si z něj vyrobit koktejl.
Rozmixujeme 1/8 litru silného (studeného) mátového čaje se 100 ml kefíru, 2 cl mátového
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-8sirupu a šťávou s poloviny citrónu. Místo sirupu lze přidat lžíci medu. Nalijeme do sklenice a
můžeme do ní přidat i lžíci citrónové zmrzliny.

De
nis
a
Vrbková

Zmrazené nebo předpečené těsto na pizzu můžete koupit v některých supermarketech,
běžnější je směs na pizzu v sáčku . Pokud se však rozhodnete upéci si pizzu sami, rozhodně
neprohloupíte.

Příprava: 20 minut
Tepelná úprava: viz jednotlivé recepty
Množství: 1 silná nebo 2 tenké placky na pizzu o průměru 30 cm
1 sáček sušeného droždí
½ lžičky cukru
1 hrnek teplé vody
2 ½ hrnku hladké mouky
½ lžičky soli
2 lžíce olivového oleje
1.

2.
3.

Do misky dáme droždí, přidáme cukr, trochu mouky a vody a zpracujeme na řídké
těstíčko. Přikryjeme je utěrkou a necháme asi 10 minut na teplém místě, až droždí
vykyne. Do mísy prosejeme mouku se solí, Doprostřed dáme kvásek a s olejem a zbytkem
vody zpracujeme těsto.
Po vykynutí těsto přeložíme na moukou posypaný vál a propracujeme je. Na přípravu tlusté
pizzy těsto rozválíme na placku o průměru asi 35 cm. Chceme-li připravit tenkou pizzu,
těsto nejdříve rozdělíme na poloviny a každou rozválíme na placku o průměru 30 cm.
Formu na pizzu o průměru 30 cm vytřeme zbylým olejem a vysypeme moukou. Těsto
vložíme do formy, vytlačíme je do stran a vytvarujeme okraj. Na těsto rozdělíme náplň a
pečeme v troubě vyhřáté na 200 °C.
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Klára Maxerová

Králík Domácí
Králík domácí (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) je domestikovaná forma evropského
králíka divokého. Už staří Římané chovali divoké králíky v tzv. leporáriích a jejich maso
považovali za pochoutku. Od druhé poloviny 16. století pak známe první barevná a masná
plemena, ke skutečnému rozvoji chovatelství došlo v Anglii. V 17. století se chov zaměřoval
hlavně na králíky chované pro kožešinu, od 19. století se středem pozornosti stala masná
produkce. Dnes je uznáváno asi 100 plemen králíků (65 základních, zbytek jsou rexové a
zakrsklá plemena).
Králíci jsou domácím zvířetem, které lze poměrně snadno chovat v malochovech pro maso,
bílé králičí maso obsahuje v porovnání s ostatními domácími zvířaty nejméně cholesterolu.
Zakrslá plemena jsou pak oblíbeným zvířetem chovaným jako společníci, hlavně v městských
bytech.

Chov králíků
V Česku se králík domácí chová v několika typech chovů, v závislosti na účelu jejich chovu.
Pro komerční produkci masa slouží velkochovy masných brojlerů, ve velkochovech se rovněž
chovají králíci za účelem produkce kožešiny nebo vlny. Králík domácí je významné
laboratorní zvíře a pro tento účel se chová v akreditovaných laboratorních chovech.
Posledním typem chovu jsou drobnochovy králíků pro maso nebo jako hobby, a individuální
chovy zakrslých
králíků chovaných ze
záliby.
Každý typ chovů má
svá specifika, králíci
jsou chovaní v
různých podmínkách
a krmeni odlišným
způsobem.
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Jana Cibulková
Zdroj : Internet

Březulín se seznamuje s…

Korela chocholatá (Nymphicus hollandicus) je jediný zástupce australského rodu
Nymphicus. Je to druhý nejběžněji chovaný pták po andulce. Jedná se o poměrně
nenáročného okrasného papouška, kterého lze chovat ve voliérách nebo i v domácích
klecích.

Vzhled
Tento papoušek, charakteristický svou chocholkou, je přibližně 33 cm dlouhý. Samec je
šedý, se žlutou hlavou a červenou ušní skvrnou. Letky jsou bílé, spodní strana ocasu
černá. Samička má hlavu šedožlutou, přičemž ušní skvrna je matnější než u samce. Letky
jsou šedobílé, spodní strana ocasu šedobíle příčně pruhovaná. Mladí ptáci vypadají jako
samice. Vedle přírodního zbarvení byla v zajetí odchována řada mutací, například lutino,
pastelová, straka, perlová nebo šedohlavá.

Život v přírodě
Korela chocholatá obývá otevřené stepi, savany a pastviny Austrálie. Žije nomádským
způsobem života v párech, malých skupinkách i větších hejnech. V důsledku sucha často
podniká dlouhé cesty za potravou a vodou. Je to vynikající letec; její let je velmi rychlý.
Páry hnízdí v odumřelých eukalyptových stromech. Samice sedí na vejcích 18 až 21 dnů,
přičemž se střídá se samečkem. Mláďata krmí oba rodiče. Mladí ptáci vylétají z hnízda
přibližně po 4-5 týdnech. Rodiče je však ještě 2-3 týdny přikrmují.

Potrava
Korela se živí semeny trav, bylin a dřevin; dalším zdrojem potravy je též ovoce, bobule či
zrní z obdělávaných polí. V zajetí těmto papouškům podáváme směs zrnin pro menší
papoušky, obsahující mj. proso, slunečnici, oves, semenec a ptačí zob. Jídelníček
zpestřujeme naklíčeným zrním, ovocem (jablko), zeleninou (mrkev, salát) a zeleným
krmením (ptačinec žabinec, listy pampelišky). Ptákům též nabídneme krit pro lepší
trávení a čerstvé větvičky na okus.
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Zdroj: internet

Klára Maxerová

Kůň domácí (Equus caballus) nebo prostě kůň je domestikované zvíře, patřící mezi
lichokopytníky. Po několik tisíciletí lidské historie se koně používali především pro přepravu.
Od 20. století se na nich jezdí hlavně rekreačně. Slovo kůň označuje samce tak i samice koně.
Kůň používaný k orání je oř (často je to vnímáno jako básnický výraz). Samička koně do čtyř
let se nazývá klisnička, starší samice je klisna. Samice, která již rodila je kobyla. Samice v říji
se hříná nebo se říná nebo vláčkuje. Gravidní samice se označuje pojmem březí nebo hřebná.
Samice, která porodila se ohřebila. Sameček koně mladší čtyř let je hřebeček, starší je hřebec
nebo valach (vykastrovaný hřebec). Mládě koně se nazývá hříbě.
Věda zabývající se koňmi je hipologie.

Kůň v minulosti
Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. Už v pravěku mu sloužili jako potrava. Později
člověk koně domestikoval a začal ho využívat k tahu a jízdě na něm. Koně sloužili v dopravě,
zemědělství, nezbytní byli ve vojenství, ale poskytovali lidem i zábavu při lovech, různých
soutěžích a dostizích.

Kůň v současnosti
V minulosti byl kůň tažným zvířetem (Koněspřežná dráha)V současnosti se kůň využívá
převážně pro zábavu a také (v podstatně menší míře než tomu bývalo minulosti) i pro práci.
Přestože jeho pracovní využití je čím dál tím menší, stále se využívá například pro stahování
dřeva v lesích (zvlášť při kalamitních situacích, v obtížném terénu apod.), nebo pro provoz
turistických povozů (fiakr,drožka) zejména v centrech historických měst. Setkat se s nimi lze i
v cirkusech. Koně se využívali a využívají i ve zdravotnictví - jednak k výrobě očkovacích
látek a sér a dále také k hipoterapii.
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Lucie Krejčí

Březulín sleduje film…..
Každý si zaslouží šanci následovat své sny, ale někteří lidé mají jen jednu
šanci. Tyler Gage je rebel na špatné straně Baltimoru, který má však sen, že se
jednoho dne odtud dostane. Nora je prvotřídní prima balerína, která navštěvuje v
Baltimoru ultra-elitní Marylandskou školu umění, a jediná věc, která stojí v cestě
její jasně zářivé budoucnosti, je najít skvělého tanečního partnera pro své
vystoupení. Když se Tyler kvůli potížím se zákonem dostane do Marylandské školy
umění na veřejně prospěšné práce, je pro všechny jen drzým outsiderem. Jeho
taneční nadání se však nezapře a Nora zjistí, superstar, že v tomto drsném
klukovi je něco víc. Podaří se oběma realizovat své sny? A co láska?
Nezkomplikuje jim životy?
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Denisa Vrbková

V jednom malém viktoriánském městě připravují rodiče svatbu svých dvou nesmělých
mladých lidí, kteří se však dosud nesetkali tváří v tvář. Zbohatlíci Nell a William Van
Dortovi vždy snili o tom, že se vyšplhají na vyšší příčku společenského žebříčku. To,
co jim nechybí na plných měšcích, však postrádají na urozeném původu. Druhá
rodinná větev - aristokrati Maudeline a Finis Everglotovi , přímí potomci vévody z
Everglotu, jsou na tom přesně opačně: nechybí jim urozený původ, ale jejich pokladna
zeje prázdnotou. Zdroj peněz jim vyschl už před drahně dlouhou dobou a jim nezbývá
jiná cennost, než jejich jméno a společenské postavení…a sličná dcera Viktorie .
Jakkoli o ní zpočátku nikdy neuvažovali jako o jejich rodinném pokladu, časem se
ukáže, že je to právě ona, kdo je může výhodným sňatkem s Van Dortovic synem
Viktorem uvést zpět mezi smetánku. Everglotovi jsou ochotni zavřít obě oči a provdat
svou Viktorii za syna i tak nízkých lidí, jako jsou Van Dortovi, ostatně rychlí
zbohatlíci jsou také zbohatlíci. Dohoda je tedy uzavřena a všichni se těší na výhody,
které jim to přinese - snad až na nevěstu a ženicha. Stejně však všichni ví, že
manželství a láska jsou dvě rozdílné věci, jen se na to zeptejte Maudeline a Finise.
Poprvé se zraky Viktora a Viktorie střetnou na schůzce, na níž dojde k vzájemnému
představení rodin a následné zkoušce svatebního obřadu. Jakkoli by ti dva mohli
pořádat závody v tom, kdo z nich je nesmělejší, přece jen se zdá, že jejich šance
vytvořit perspektivní pár nejsou úplně ztraceny. Na zkoušce však Viktor stále znovu a
znovu kazí přednes svého manželského slibu a nechtěně dokonce způsobí, že se vznítí
róba jeho nastávající tchýně, takže jej pastor Galswells vykáže za dveře, aby tam
pobyl, dokud jeho chování nebude odpovídat závažnosti chvíle. Jsa ponížen, vydá se
Viktor do temných hvozdů, které obklopují vesnici. A světe div se, v lese je najednou
schopen přednést svůj slib bez jediné chyby či zadrhnutí, dokonce zajde tak daleko, že
při odříkávání nasadí zásnubní prsten na kořínek, který trčí ze země. Bohužel to však
není kořínek…Z ničeho nic ze země povstane tělo hrozivé a přitom krásné mrtvé ženy
v polorozpadlých šatech – a to, co Viktor považoval za kořínek, je kůstka z jejího
prstu. Chtě nechtě se tak Viktor vydal do rukou Mrtvé nevěstě ……
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Denisa Vrbková

Březulín nosí CONVERSE

Tak..JARO už je skoro tady. Vsadím se, že pár z vás mají ještě vytáhnuté kozačky, kanady a
já nevím co ještě
(božínku), ale okamžitě to
schovejte! Na teplejší dny jara
se hodí CONVERSE!
CONVERSE je americká firma
vyrábějící sportovní obuv,
založená Marquis M. Conversem
v roce 1908. Společnost sídlí
od založení v Massachusetts.
Converse je v současnosti
dceřinou firmou Nike. Továrna
zprvu vyráběla pouze gumové
podrážky pro všechny druhy obuvi, od roku 1915 se však zaměřila na výrobu tenisové obuvi a
od ní plynule přešla k výrobě obuvi pro basket. A tady se začíná psát legenda. Rok 1917, rok
kdy světlo světa spatřily Converse All Star. CONVERSE nejsou jen pro emaře, jak si mnozí
myslí, ale i pro hopery, „skejťaky“, punkery a halvně pro všechny, kteří tuto značku obdivují
jako já.
Tato značka se ovšem nepyšní jen obuví, ale také tričky, batohy, taškami, peněženkami a
mnoho dalším.
Chuck Taylor All Star - jsou boty z 20. století, které to všechno
začaly. Původní plátěné a gumové klasické boty Chuck TaylorAll
Star jsou idolem Ameriky.
Converse Sport Lifestyl - obuv byla navržena pro nošení na ulici,v
klubech a školách. Její různé tvary se inspirují ve skateové obuvi městské
mládeže a bílých kožených bot které jednoznačně vedou v oblasti městské
módy.

Converse One Star - jsou populární u skateboardové a surfařské komunity jako
retro, alternativní životní styl, který reprezentuje originalitu a individualitu. Boty
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- 15 One Star, vytvořené v r. 1970, odstartovaly éru nošení veškerých stylů obuvi pro takzvané Indie
sportovce, individuality, jejichž životní styl a sport jdou ruku v ruce s kreativitou, fantazií a
sebevyjádřením.
Converse Performance Basketball - nová třída obuvi byla navržena pro hru na hřištích i v halách s
důrazem na pohodlí, ochranu a styl. Se stejnými jednoduchými a charakteristickými znaky jako jejich
předchůdci mají boty nové generace Converse vlastnosti progresivní technologie, funkčního designu a
originálního stylu což umožňuje hráčům vrcholové výkony a prezentaci
jejich dovedností.

Dominika Kapustová
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Zdroj:internet

Klára Maxerová

Dobrá kožená bunda může posloužit mnoho let. I když před nějakým časem ustoupily jiným
materiálům, vrací se zpět na výsluní. Kožené bundičky se nosí jak k džínům, tak k sukni a
poslední dobou zejména k šatům. Jsou tedy velmi praktickým doplňkem. Jaro 2010 přináší
kožené bundičky zejména s kováním, s výraznými zipy a nebo s výraznými střihy. Nejen
u kožených bund.

Velké slávě těší opět vycpaná ramena do špičky. Jakoby se vracel styl „Modonna/ Jackson“,
jež tyto kostýmy výrazně proslavily. Většina takovýchto bundiček se kymácí na pomezí mezi
bundou a sakem a přitom není ani jedním ani druhým. Nicméně je jednoznačně módním
hitem.
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Denisa
Vrbková

O skupině
The Veronicas jsou pop-rocková skupina z Austrálie. Skupinu vytvořily dvojčata Lisa Marie
Origliasso a Jessica Louise Origliasso v roce 2005 v Brisbane, Austrálii.
V Austrálii a v Americe je tato skupina velmi populární, často koncertují a udržují blízký
kontakt s fanoušky pomocí webových stránek, ale taky díky osobním setkání po koncertech.
Jmenují se podle své oblíbené postavy z komiksu, Veronicy Lodge. Nyní žijí v Los Angeles,
Kalifornii, ale často se vrací zpět do své rodné Austrálie. Podílí se na většině songů na svých
2 albech, začaly psát písně už okolo svých 16ti let.
Mají také velmi rády módu, navrhují oblečení pro dívky a samy mají osobitý styl. Hudba na
jejich prvním albu je spíše pop-rocková, druhé album přináší nový styl pop-electro, je to více
diskotékové album. Jejich první singl 4ever je nejznámější píseň, díky které prorazily hlavně
v Austrálii, singl Untouched je ale jejich první singl, se kterým dobývají americké a evropské
hitparády. Byly předskokanky například Natashy Bedingfield, Ashlee Simpson a Jonas
Brothers.
Narodily se italsko-sicilským rodičům, vyrůstaly v Albany Creek (severozápad od Brisbane,
Austrálie), kde navštěvovaly "Ferny Grove State High School" a "Wavell State High School".
Už v ranném věku našly zalíbení ve vystupování a zúčastňovaly se pořadů v televizi. Už jako
malé vydávaly alba pod jménem Jessica a Lisa. Na svých 18. narozeninách dostala Jessica
první kytaru, s kterou začaly s Lisou psát a zpívat písně. Sestavily kapelu Teal, kterou tvořily
spolu s kamarády Tracy Woods a R. Viknes a začaly experimentovat s různými zvuky a
žánry, vydali song "Baby It´s Over", ten přijali jen menší "rádia" v Brisbane. V roce 2004,
byly Lisa a Jessica představeny hudebnímu řediteli "Bell Hughes Music Group" Haydnovi
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- 18 Bellovi, brzy poté podepsaly nahrávací smlouvu s "Warner Bros. Records/Sire America" pro
sumu 2 miliony dolarů.
Debutové album Veronicas s názvem The secret life of… vyšlo v Austrálii 17. října 2005 se
7. místem v „ARIA Album Chart“. Od té doby dosáhlo až na 2. místo a stalo se 4x platinové –
díky úspěchu alba bylo v Austrálii vydáno 5 singlů.
The secret life of… strávilo rok v „ARIA Album chart“, aniž by opustilo první čtyřicítku. V
září 2006 bylo album nominované pro 3 ceny. ARIA a to v kategorii: „Nejlepší vydaný pop“,
„Nejvíce prodávané album“ a „Nejlepší průlomové album“. Veronicas si odnesly cenu za
„Nejlepší vydaný pop“, ale ostatní dvě ceny obdržel někdo jiný z nominovaných. Ve stejný
večer také vystoupily se svým 2. singlem "Everything I´m Not".
V roce 2007 The Veronicas začaly pracovat na své druhé desce. Album bylo napsáno a
nahráno v Los Angeles s Toby Gadem, Billy Steinbergem a Johnem Feldmannem. Pilotní
singl z alba, Hook Me Up byl přidán do australských rádií 27. srpna 2007, ale fyzicky vyšel
až 22. září 2007 a debutoval jako číslo pět a posléze dosáhl 1. místa po sedmi týdnech v
ARIA Singles Charts, tím se stal jejich prvním hitem číslo jedna v Austrálii.
Untouched, jejich druhý singl z alba, byl dostupný v obchodech a online 8. prosince 2007 a
stal se jejich prvním singlem z alba, který vyšel ve Spojených Státech, Evropě a na Novém
Zélandu. Píseň dosáhla druhého místa v Austrálii posléze dosáhla platinové akreditace.
Dalšími singly se staly This Love a Take Me On The Floor.
Pro podporu svého alba se The Veronicas vydaly na své třetí australské turné The Hook Me
Up Tour v roce 2007. Tour, které začalo 30. listopadu a bylo zakončeno 12. prosince. Konalo
se v 8 významnějších městech v Austrálii.
16.října 2008 oznámily The Veronicas the Revenge Is Sweeter Tour, které se stane jejich
prvním turné na Novém Zélandě, začíná 13. února 2009 v Newcastle a bude pokračovat 15
termínů, které zakončí v Dunedin 7. března 2009. Předskokany na turné jsou Metro Station,
Short Stack a P Money. Po tomto turné mají zavítat také do Evropy, teď záleží jak u nás
uspějí a možná se zastaví i u nás.
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Zdroj:internet

Lucie Krejčí

Selena Marie Gomez (* 22. července 1992) je americká herečka a zpěvačka známá pro
její ztvárnění Alex Russo v seriálu Disney Channel Kouzelníci z Waverly, který obdržel
cenu Emmy. Zahrála si v televizních filmech A zase jedna popelka a Program na
ochranu princezen.
Před Disney, měla jednu z rolí na dítěte v seriálu Barney & Friends. V roce 2008,
podepsala nahrávací smlouvu s Hollywood Records, a nahrála písně k soundtrackům
Tinker Bell, A zase jedna popelka a soundtrackům
seriálu Kouzelníci z Waverly. Její kapela, Selena
Gomez & Scene, vydala své debutové album Kiss &
Tell dne 29. září 2009.
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Zdroj:internet

Lucie Krejčí

Věty,které bys raději FIKDY neslyšel/a!
~Uragán strhl všechny střechy v okolí,jenom školní budova jako zázrakem přežila.
~Napíšeme si malou písemčičku.Vytáhněte si papíry A4.
~Písemku máš za pět,tak si to pojď opravit k tabuli.
~Nepamatuješ si vzorečky?Tak si je odvoď!
~A nyní si zazpíváme.
~Vaše třídní učitelka se rozhodla,že přece jen do důchodu nepůjde.
~Váš nový spolužák je naprosto v pořádku.Má jen projevy autismu a IQ 80.
~Nejdřív se vzájemně představíme.Každý bude o sobě mluvit pět minut.
~Pan inspektor se přijde podívat, jak pracujete.
~Učitelé stávkují. Ale nebojte, nás se to netýká.
~Asi ti budu muset připomenout, co je ve školním řádu o extravagantním líčení.
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- 21 ~Teď každý řekne, jak strávil víkend.
~V pondělí půjdeme hromadně k zubaři.
~MP3 uvidíš na konci roku!
~Myslím to s tebou dobře. Opakování ročníku ti prospěje.
~Sedne si k tobě nový spolužák. A pomáhej mu, neumí česky.
~Paní kuchařce upadl prsten. Kdo ho najde v jídle, ať ho odevzdá.
~Vaše nová spolužačka nemá žádné problémy. Vždyť ji z diagnostického ústavu nakonec
pustili.
~Sbíráme víčka. Tak běda tomu, koho přistihnu, jak ho vyhazuje do koše.

Denisa Vrbková

To tady šel nějaký
obr?..nebo to jsou
moje stopy??!
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Určitě ten závod
vyhraji!!
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Konečně už
jsem vdaná!

Už jsem jako
letadlo!

Zdroj:

internet

Lucie Krejčí

Tak tady je pár vtipů pro zasmání…
"Mám senzačního psa, každý den mi nosí noviny."
"Ale to přece není nic zvláštního."
"I je. Já si totiž žádné nepředplatil!"
"Proč říkáte Kaliankovi parašutista?"
"Protože k nám přišel z pěti míst, kde všude dostal padáka."
Úřednice chtějí pozlobit pana Slámu, jemuž schází smysl pro humor a uloží do zásuvky jeho
psacího stolu obálku, naplněnou slámou. "Kolegyně," praví pan Sláma, aniž by hnul brvou, "která z
vás si u mne schovala svačinu?"
Lady přijímá novou služebnou:
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- 23 "A máte ráda psy, kočky a papoušky?"
"Mně to je jedno, já jím všechno!"
Tři synové opustili domov a každý si šel po svém...
Když se společně vrátili domů, chlubili se dary, které dali své stárnoucí mámě.
První řekl: Postavil jsem mámě velký dům!
Druhý řekl: Poslal jsem mámě Mercedes i s řidičem.
Třetí se usmál a řekl: Trumfnul jsem vás hoši. Pamatujete si, jak máma ráda četla Bibli?!
A víte také, že teď dobře nevidí. Poslal jsem jí pozoruhodného papouška, který recituje Starý i
Nový zákon. Starším ve sboru to trvalo celých 12 let, než ho to naučili. Stačí když mu máma poví
název knihy, číslo kapitoly a verše a papoušek jí text odříká.
Brzy nato mám poslala všem děkovný dopis: Petře, psala nejstaršímu synovi, dům, který jsi pro mě
postavil je příliš velký. Žiji pouze v jednom pokoji, ale musím uklízet celý dům!
Martine, psala prostřednímu synovi, jsem příliš stará nato, abych cestovala. Většinu času strávím
doma, a tak zřídkakdy Mercedes používám. A řidič je navíc hrubý.
Nejdražší Pavle, psala nejmladšímu synovi, ty jediný víš co má tvá matka ráda. To kuře bylo
vynikající!
Zahrajeme si baseball ?

Zdroj:internet

Klára Maxerová

Přejeme vám příjemné Velikonoce a
těšíme se …
…na letní číslo časopisu Březulín. ☺
Tento časopis pro vás připravili :
Cibulková Jana

Lichnovská Martina

Kantoš Vojtěch

Vrbková Denisa
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Kapustová Dominika
Reizenauer David

Maxerová Klára
Velkovová Michaela

Kotlářová Magda

Krejčí Lucie

- 24 -

