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    BBřřeezzuullíínn     Druhé vydání školního nepravidelného čtvrtletníku. 
 
 

 

Naše redakce oznamuje všem našim čtenářům, že jí přibyly dvě nové posily z řad 
5. tříd! Jedná se o Dominiku Hrubou a Simonu Malárovou.  
Vítáme je tímto mezi námi a přejeme spoustu nápadů, vytrvalosti a příjemné 
spolupráce se stávajícími členy!!! 
 
 
V minulém čísle jsme vám nabídli rozhovor s paní ředitelkou. V tomto čísle jsme 
vyzpovídali druhého nejdůležitějšího člověka na škole… pana školníka…!-) 
 

Březulín si povídá s … 
                                                      panem školníkem Vlastimilem Gřundělem  
 
Pane školníku, jak dlouho pracujete na naší škole? 
Více než 4 roky… 
Co rád jíte? 
Všechno! Hlavně knedlíky, které ale v naší jídelně často nejsou… 
Co nejraději pijete? 
Pivo☺ 
Kterého z učitelů máte nejraději? 
Buchtu a Koláče! Protože já rád pečivo☺ 
Co byste na naší škole změnil, kdybyste mohl? 
Asi by mohly být konečně sprchy… 
Baví vás vaše práce? 
Většinou ano. Tedy spíše ano… 
Čím jste vyučen? 
Tedy přesně – sdělovací a zabezpečovací elektromechanik. 
Bavila vás škola, když jste byl malý? 
Ano, měl jsem zajímavé učitele, kteří byli pro každou srandu☺ 
Líbí se vám některá z paní učitelek? 
Všechny!!!-) 
Děkujeme za rozhovor! Pan školník na nás působil velmi inteligentně a vtipně☺ Je to po paní 
ředitelce nejdůležitější člověk ve škole☺ 
 
                                                                                           Blaňoušek a Andynka  
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Březulín se seznamuje s … 

králíkem  
 
Když  se rozhodnete  pořídit si králíčka, vyberte si takového, kterému je právě 8 
týdnů. Odborníci doporučují koupit si najednou hned dvě zvířátka, protože králíci jsou 
velmi společenští tvorové, kteří trpí, když žijí osaměle. Ve věku více než 10 týdnů už 
velmi zřídka navazují přátelství, takže je dobré pořídit si oba najednou. Ideální je, 
pořídíte-li si páreček, tedy samečka a samičku. V takovém případě ale musíte počítat  
s tím, že se vám začnou rozmnožovat a musíte být na to připraveni. Pokud nechcete 
mít doma za pár let králičí farmu, musíte nechat samečka vykastrovat. Samičky 
dokážou žít spolu v klidu ve dvojici bez zbytečného poštuchování a šarvátek. 

 
Najděte mu kamarády  
Králíčci se dokáží skamarádit i s jinými domácími miláčky. I tady však platí, že čím 
dřív je seznámíte se spolubydlícími, tím lépe se spřátelí. Králíci se snesou třeba 
s kočkami i psy. Určitě však musíte dávat na  zvířátka pozor do  té doby, než si na 
sebe zvyknou.  Celkem se snesou i s malými hlodavci. A pokud náhodou ne, není 
problém zajistit, aby spolu vůbec nepřišli do styku.                                                   

                                             Vhodný domov 
Nenechte se zmást jejich velikostí, váží až 1,5 kg. S tím byste měli počítat hlavně při 
vytváření jejich domácího hnízdečka. Klícka by měla být 1 m dlouhá a široká asi 60 cm. 
Uvnitř jim připravte domeček, který má mít dostatečně velký otvor, aby skrz něj bez 
problémů prolezl i dospělý králík. 

                                                         Dostatečný výběh 
Králíci potřebují dostatečný výběh. Hlavně mladá zvířata  se musí proběhnout, a čím 
častěji, tím lépe. Když jim umožníte běhat po bytě, dávejte pozor, protože 
rozhryzají všechno, co jim přijde do cesty. Píšu to z vlastní zkušenosti, moje sestra 
měla kdysi jednoho takového králíka. Byl krásně šedý a příšerně hryzavý. 
  Zdroj: Receptář prima nápadů                                                            JANA 
CIBULKOVÁ  
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Březulín sportuje… 

Dneska vám Březulín prozradí něco o 

oblíbené hře – volejbalu… 
 
 
 

 
 
Volejbal patří mezi kolektivní sporty.  
  
Volejbal je hra maximálně pro dvanáct hráčů, kteří jsou rozděleni do dvou 
družstev. Ovšem počet hráčů může být i nižší, záleží na dohodě a následné 
úpravě pravidel. 
  
Pro volejbal je zapotřebí kurt, kvalitní míč a veselí hráči. 
 
  

PRAVIDLA VOLEJBALU 
Charakteristika hry 
 
         Volejbal je sport hraný dvěma družstvy na hřišti rozdělené sítí. Existují 
různé verze přizpůsobené různým vnějším podmínkám tak,  aby jejich 
rozmanitost umožnila každému.  
         
        Účelem hry je poslat míč přes síť na zem pole soupeře a zabránit soupeřově 
snaze o totéž. Družstvo má právo na tři odbití, aby vrátilo míč  k  soupeři. 

 
Míč je uveden do hry podáním: udeřen podávajícím přes síť k soupeři. 

Rozehra pokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne hřiště, není  ,,aut ‘‘ nebo se 
družstvu nepodaří vrátit jej povoleným způsobem. 

 
Ve volejbalu družstvo, které vyhraje, získá bod .Hráči tohoto družstva 

postoupí o  jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček. 
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Rozhovor s volejbalistou 
 
1. Jak se jmenuješ? 
      Jmenuji se David Horský. 
2. Kolik ti je let? 
      Je mi 11 let. 
3. Jak dlouho hraješ volejbal? 
      Hraji už 4 roky. 
4. Jak se jmenuje váš tým? 
       DHL Ostrava.  
5. Zlomil sis někdy ve volejbalu něco? 
      Zatím jsem si při volejbalu nic nezlomil. 
6.  Kolik jste vyhráli zápasů? 
      Vyhráli jsme dost zápasů. 
7. Jak se jmenuje tvůj trenér? 
     Můj trenér se jmenuje Tomáš Kavala. 
8. Kde trénuješ? 
     Trénuji ve Výškovicích? 
9. Čím chceš být až budeš dospělý? 
    Ještě jsem o tom neuvažoval. 
 

 

Březulín má rád extrémní sporty, takže ještě jedna lahůdka pro 
fajnšmekry… 

Kiting 

Co je to kiting? 

 
Jedná se o sportovní disciplínu, jejíž název je převzatý z angličtiny, kde "kite" 
znamená "drak". Jde o poměrně nový sport, který u nás širokou členskou základnu 
teprve hledá. 

 Podstata kitingu spočívá v tom, že pomocí řiditelného draka necháváte táhnout 
větrem po rozsáhlých plochách.  
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Se silou větru velice úzce souvisí, jakého dráčka pořídit. Pokud jde o cenu draka, 
pohybuje se od dvou až po několik tisíc korun (podle velikosti). Draka nemusíte 
používat jen pro jízdu na lyžích, snowboardu a bruslích, ale můžete s ním lítat 
prostě jen tak "na suchu". Protáhnete se při tom, pobavíte se - a to kdykoliv, 
třeba i když vítr nefouká. Pak ovšem musíte utíkat, aby drak letěl. Draka můžete 
nosit s sebou například i na výlety. Je totiž malý - složí se do balíčku velikosti 
krabice od mléka. Větší drak je po složení velký asi jako smotaný spacák. 
 
Aby mohl člověk brázdit pole a louky s drakem, měl by se jej naučit ovládat.  

  Pravidelné kurzy kitingu jsou pořádány na letišti v Krnově,  
 Kde vás vyškolí zkušení instruktoři také v 
  landkitingu, inline kitingu, snowkitingu na lyžích i snowboardu.  

   

Ceník kitingových kurzů: Cena za osobu: 

privátní výuka (1 osoba) - 6 hodin: 999,- Kč 

skupinová výuka (2-4 osoby) - 6 hodin: 899,- Kč 

Vícedenní kurzy a větší skupiny domluvou. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Co si o tomhle sportu 
myslím já? 
 Myslím si, že je to zajímavý 
sport, ale kdybych ho měla  
Vyzkoušet, tak bych asi 
váhala. 
 
 
 
 

 
Zdroj:internet 

                                       
-domini- 
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Kvíz pro chytré hlavy 2 
 

 
Myslíte si, že jste dobří v přírodopise? Tak schválně…                   

    
1. Co má slon mezi očima??? 

                A. Chobot   
                B. Nos   
                C. Zobák 

2. Kdy má kočka roztáhnuté 
zorničky??? 

        A. Ve tmě  
        B. Ve dne 

        3.  Kolik váží Gorila??? 
                A. 250kg 
                B. 355kg 
                C. 500kg 
        4.  Co je to jalovice??? 
                A. Jídlo 
                B. Kráva co nemá mládě 
                C. Rostlina 
                D. Věc 
      5.  Kolik má kráva žaludků?? 
                A. 1 
                B. 2 
                C. 3 
                D. 4 

      6.  Co je delfín??? 
                A. Savec 
                B. Pták   
                C. Hmyz 
                D. Ryba 
      7.  Který medvěd je největší?                                                          
                A. Medvěd hnědý 
                B. Lední medvěd 
                C. Medvěd ušatý 
                D. Panda velká 
      8.  Liška slouží lidem jako??? 
            A. Škůdce 
                B. Užitek 
                C. Nic 
      9.  K čemu velbloudovi slouží jeho 
tuky v hrbu??? 
                A. Jako potrava 
                B. K ochlazování organismu 
                C. Pije to místo vody 
     10.  Má netopýr oči??? 
                 A. ano 
                 B. ne      

                                                                                                                                            -Kieu- 
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Řešení 
☺☺☺☺ !!!Tady jsou výsledky testu z ČJ z minulého čísla!!!     

 
1. 
J.R.R Tolkien -           Pán prstenů: Dvě věže                 
M.Macourek  -            Mach a Šebestová                      
J.Žáček          -            Aprílová škola                          
A.de Saint-Exupéry -  Malý princ                
V.Čtvrtek       -            Křemílek a 
Vochomůrka                                                                                                                                          
5 bodů 

 
2. 
(A) ach,hezky,jakoby                                                                                                        
1 bod 

 
3.  
1. Petrův kůň začal vysoko skákat.                    
(Petrovi koně začali vysoko skákat.)                     
2. Dědečkův přítel nám pomohl.                        
(Dědečkovi přátelé nám pomohli.)                                                                                   
4 body 

 
4. 
Porouchal se nám počítač, a tatínek ho veze do 
opravny. Moje maminka šla do  
obchodu koupit rohlíky. Ztratili jsme se v lese 
a nevíme, kudy domů. Mám  
dnes narozeniny. Dnes jedeme do Berouna. 
Rozbila jsem velký modrý hrníček. Marek 
přijel na kole do školy. Strýc je ve sklepě a 
spravuje automobily. Včera jsem přijel z Prahy 
vlakem. Máme nového souseda. Zítra přijede 
babička na víkend.                                                                                                                                
13 bodů 

 
5. 
1. Za chvíli došlo k explozi.(výbuchu)                                          
2. Produkce masa byla výrazně 
zvýšena.(výroba)                         
3. Experiment  se nezdařil.(pokus)                                                 
4. Má velký talent.(nadání)                                                            

5. Medicína je velmi náročný obor.(lékařství)                                                                  
5 bodů 

 
6. 
Veselý-(smutný)                     
Hezký-(ošklivý)                            
Nešťastný-(šťastný)                  
Velký-(malý)                                                                                                                     
4 body 

 
7. 
1.Na pasece se objevil jelen.               
2.Staří přátelé si padli do objetí.         
3.Pozor vysoké napětí.                        
4.Opět jsme po škole.                                                                                                        
4 body 

 
8. 
Pilný žák                Krásná dívka                 
Tučné maso         
(Pilnější žák)         (Krásnější dívka)           
(Tučnější maso)    
(Nejpilnější žák)   (Nejkrásnější dívka)       
(Nejtučnější maso)                                       
6 bodů 

 
9. 
1.Důvěřivý člověk              2.Lví mládě             
3. Kamarádovo autíčko 
(Důvěřiví lidé)                  (Lví mláďata)          
(Kamarádova autíčka) 
4.Rychlé letadlo 
  (Rychlá letadla)                                                                                                             
4 body 

 
10. 
DASHLNANOUE 
(NASHLEDANOU)                                                                                      
4 body

Sečtěte body a porovnejte: 50 bodů = génius☺☺☺☺ 
                                              49-30     = jsi celkem dobrý 
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                                              30-0       = raději se uč���� 

Březulín se rozhodl, že bude sledovat i ekologické chování 
obyvatel planety země… 
 
Je vám životní prostředí lhostejné ???? 
Ještě než si přečtete tento článek, zamyslete se, co asi bude za 100 let… 
 
Můžeme to zjistit celkem snadno, stačí vykouknout ve městě z okna. Co vidíte 

? Odpadky, zácpy aut a kouřící komíny. Mám takový pravdivý příběh : Jedna 
nejmenovaná továrna vypouštěla kouř na nejmenované město. A jak myslíte, že to dopadlo ? 
Továrna prodloužila komín o 10 metrů a teď vypouští kouř na jiné město. A teď platí další 
pokuty… 

Co to řeší ? Právě, že nic. Kdyby za ty peníze, kterými platí pokuty postavili 

filtr, tak by byl vzduch čistší a oni by ušetřili. 

 

    
                                                                

 
Jak pomoci přírodě ?? 
Neodhazovat papírky na zem… Tím hodně pomůžete 
přírodě, i když si myslíte, že je to zbytečné. Takovými 
maličkostmi můžete přírodu zachránit. Papír se rozloží 
až za desítky let. A pet láhve nikdy. 
Nyní se vrátíme k úvodní otázce …… Co jste vymysleli ? 
Ano, správně !  Každý den vyhyne jeden rostlinný a 
jeden zvířecí druh. Jenom kvůli tomu, že na světě jsou 
i takoví lidé, kterým je budoucnost lhostejná. O 

přírodě si můžete přečíst 
v encyklopedii.                                                                                     
    

ZdenniZdenniZdenniZdenni          
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Březulín cestuje… 
                                                                                                                             
Březulín se s vámi dnes vydá na hrad Hukvaldy… 
    
Hukvaldy se zříceninou hradu, svou rozlohou nejrozsáhlejší v České 
republice, se nachází na severní Moravě, napůl cesty mezi Novým 
Jičínem a Frýdkem-Místkem, na strmém kopci ve staré oboře, původně 
založené pro chov daňků a muflonů.  
 
 
    

 

 Majitelé 
                                          
Zakladatelem hradu se stal kolem roku 1240 Arnold 
z Hückeswagenu. Dalším majitelem hradu a okolí byl po roce 
1253 olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku. Tímto se 
panství stává na dlouhá staletí majetkem olomouckého biskupství. 
Roku 1316 přechází hrad na kanovníky Dětřicha a Jindřicha 
z Fulštejna. Od roku 1344 je na hradě biskup Jan Volek a již roku 1351 Jan 
Očko z Vlašimi. Jošt z Wolfsberka je od roku 1391 na hradě purkrabím a roku 1396 se stává majitelem. 
Po něm hrad přechází na biskupa Jana Mráze, ale již roku 1400 získává Hukvaldy, na celou dobu 
husitských válek, uherský král Zikmund. Opolský kníže Bolek Těšínský vládne na hradě v letech 1426-
1434 . Na rok se potom stává majitelem spojenec husitů Jan Tovačovský z Cimburka. Roku 1435 přichází 
Mikuláš Sokol z Lamberka a po něm roku 1438 husitský hejtman Jan Čapek ze Sán. V roce 1465 získal 
hrad biskup Tas Černohorský z Boskovic. Dále hrad zdědili roku 1480 bratři Dobeš a Beneš Černohorští 
z Boskovic. Od roku 1507 hrad patřil biskupovi Stanislavu Thurzovi a roku 1541 zde pobýval Jan 
Dubravius. Po něm převzal hrad roku 1565 biskup Vilém Prusínovský . Stanislav Pavlovský byl na 
Hukvaldech od roku 1579 a od roku 1599 držel panství kardinál František z Dietrichštejna. Arcikníže 
Leopold Vilém spravoval panství od roku 1637 a posledním majitelem byl v letech 1664-1695 biskup 
Karel II. z Lichtenštejna. 
 
 

Sloh a architektura 
    
Asi zde nejdříve stály dva hrady. Po rozsáhlé přestavbě,            která 
proběhla v druhé polovině 16. století, byly oba hrady   spojeny mohutnými 
hradbami. Půdorys hradu se rozšířil do takových rozměrů, že obvod 
hradeb měřil téměř kilometr a prostory byly schopny pojmout i 
několikatisícovou vojenskou posádku. Hrad chránilo šest bran s padacími 
mosty. Vedle první brány stojí devítiboké opevnění,  které sloužilo 
posádce, a také zde byly vězení pro poddané kaplí sv. Ondřeje a malou 
rozhlednou. Za poslední bránou se nachází pozůstatky hradního paláce s 
velkými okny a s hlubokou studnou na nádvoří . Na přelomu 16. a 17. 



 10 

století proběhla renesanční přestavba a v té době vznikla také kaple. Roku 1760 sídlil na hradě už jen 
vzácný archív,  knihy a kroniky. Během bouře na podzim roku 1762 hrad vyhořel a na 200 let se stal volně 
přístupnou zříceninou,  kde lidé hledali poklady. 

Legenda o zazděném pekaři 
Špatně se vedlo poddaným,  když na hradě vládl jeden hejtman. Drábi honili lid do roboty a nejeden 
člověk strávil noc v okovech v hukvaldském podzemí. Hejtmanovi se líbila mladá selská děvčata a zval si 
je na hrad, aby mu zkrátila dlouhou chvíli ve službě. Zle dopadl ten, kdo se zprotivil vůli krutého 
hejtmana. Krásná dcerka preclíkáře Světlíka pásla jednou krávu. Snad na chvíli usnula a když se probrala, 
zjistila, že se jí kráva zaběhla na panské. Rychle krávu vyhnala a starala se, aby ji nikdo nezahlédl. 
Netušila však, že ji viděl sám hejtman, který okouzlen její krásou,  poslal drába do vesnice, aby mladé 
děvče přivedl. Ubohý preclíkář schoval dceru u příbuzných, a tak se dráb vrátil na hrad s nepořízenou. 
Rozzuřený hejtman poslal tedy pro preclíkáře Světlíka. Ten byl uvrhnut do mučírny a kat se hned chytl 
svého řemesla. Z preclíkáře však přiznání o skrýši dcery nedostal. Hejtman ho nechal za trest zazdít do 
hradní zdi a říká se, že duch preclíkáře bloudí hukvaldským hradem dodnes.  
 
Na tomto hradě už jsem  byl mockrát, nejvíc asi v noci, když byla noc duchů. 
To na Hukvaldech běhali lidé převlečení za duchy a strašili, byli tam také různé stánky a soutěže, vstup 
byl 25 Kč, myslím. Zavírali asi ve 24:00. Při parkování jsme vždycky koupili takové svítící trubičky. Byla 
tam moc veliká zábava. V průběhu noci bylo veliké představení a to bylo z celého večera nejlepší.  
Všem co to čtou tak radím, aby si tam zašli, když budou mít čas. Je to tam opravdu skvělé.             
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Zdroj:internet  
                                                                                                      -mara- 
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Jak jste si jistě všimli, Březulín se nepodobá člověku…je to tvor z jiné 
planety…možná z jiného časoprostoru… 
Tady je pár příspěvků, které vám částečně objasní původ tohoto 
zajímavého tvora… 
 

 Kde se vzal, tu se vzal… Březulín        
 
 
                  To takhle jednou na planetě Zemi havarovala vesmírná loď a vylezl z ní ufon 

jménem Březulín. 

Nevěděl,  kde je, a tak šel rovnou za nosem. Cestou potkal šneka, který se 

jmenoval Franta. „Čau, kdo jsi?“ vyptával se šnek ostravským přízvukem. „ Já jsem 

Březulín z Marsu. A kdo jsi ty? “ odpověděl a hned na to se zeptal Březulín. „Já jsem 

šnek Franta.“ A Březulín na to: „Tak to je hustý! Nevíš náhodou, kde to jsem?“ „Něco 

bych věděl. Jsi v Ostravě,“ odpověděl šnek Franta. „Tak díky a ∏au,“ řekl Březulín a šel 

dál. 

 A tak šel a šel a pro změnu zase šel. „Sakra!!! Co je to za zemi, když tu není 
ani noha? Jenom jeden šnek,“ říká si Březulín. A šel a šel, až došel do jedné ulice, kde si 
pře∏etl název: Březinova. Na to řekl: „ Tady se to jmenuje skoro stejně jako se jmenuji 

já.“ Ale to neměl říkat. Sotva to dořekl, už se k němu přihnala paní u∏itelka Kulhánková 
s celou 6.A, ∏apla ho a už běželi do školy. Potom ho vyfotili a dali jeho fotku do školního 
∏asopisu, který pojmenovali stejně jako se jmenoval náš mimozemšťan: „Březulín.“ 

      A tak vznikl tento školní ∏asopis. 

      No a Březulín? Opravil si svou vesmírnou loď, a vrátil se spokojeně na svou 

vesmírnou planetu Mars a tam bude žít šťastně až do smrti.           
                                                                                                      Michal Hranický 

 

 

BŘEZULÍN 

  
     Březulín  se narodil na nevelké zemi Pluto a celá rodina se divila, že je zelený a má 
tykadla, když je celá rodina modrá a má velké uši.  
     Všichni se podivili a jeho maminka řekla:,,Já se teda přiznám! Na dovolené na Venuši jsem 
se seznámila  s pánem jménem Zelenokožec. Bavili jsme se spolu, spřátelili se a pak mě 
pozval domů na večeři. Tam se to stalo a potom zmizel.“ „Miláčku, miluju tě, neopouštěj mě.“ 
,,Tak já tě neopustím, ale musíš mi slíbit, že dokud se nás Březulín nezeptá, tak mu to 
neřeknem!“ 
     Tak se taky stalo. A Březulín rostl a rostl, až mu bylo 15 let, zeptal se, proč je zelený, 
když všichni z celé rodiny jsou modří. A rodiče mu řekli, že jeho maminka byla na dovolené a 
seznámila se s přitažlivým Zelenokožcem.  
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     Rostl dál a až mu bylo 20 let, tak se rozhodl vydat létajícím modulem za svým vlastním 
otcem. Letěl, přeletěl všechny planety a doletěl až na naši Zemi. 
     Najednou se jeho modul stal neovladatelný, tak se rozhodl přistát v České republice na 
letišti Mošnov. Když přistával, tak aby  toho  nebylo málo, ještě zavadil o stromy, co jsou 
kousek od letiště. Vystoupil, všichni začali tleskat, protože přistál uprostřed leteckého dne 
a nikdo netušil, že není součást představení.  
      Potom šel  mezi lidi, zeptal se paní učitelky Kulhánkové, kde je, a ona odpověděla, že je 
v Ostravě. Zeptal se, jestli může někde přespat a nechat si opravit modul. Paní učitelka 
řekla, že přespat může u ní a modul si dát do servisu.            Modul zavezli do servisu a paní 
učitelka se rozhodla, že ho vezme do školy.   
     Tam ho představila všem dětem a učitelům. Když přišla paní ředitelka, tak řekla, jestli  se 
chce Březulín stát maskotem školního časopisu. On zajásal:  „Jasně.“    „Jak se jmenuješ ? “ 
„Já jsem  Březulín.“  Vyfotili si ho a pojmenovali po něm časopis.  
     Šel do servisu, kde mu řekli,  že na modulu mu chybí součástka , která se vyrábí pouze na 
Plutu. Už nemohl vzlétnout, a proto se tady rozhodl zůstat. Doufejme, že zemře co 
nejpozději, abychom si mohli časopis číst co nejdéle.  
                                                              
                                                                                                              STANISLAV   BOBÁK   
 
 
 

O Březulínovi 
 
           Na jedné planetě jménem Aqatánie, plné krásné zeleně, se mamince Olince a tatínkovi Vilíkovi 
narodil syn Březulín. Byl malý, zelený a měl slaďoučká tykadla. „ A ta mrňavá ouška! “ řekla Olinka. Oči 
měl jak diamanty, líbezné, ale hnědé. V jeho očích bylo tolik lásky a něhy. A vedle očí se leskl zelený 
nosík. 

Za 500 vesmírných let, tehdy měl Březulín lidských 12 let, se Březulín rozhodl, že se vydá do 
Vesmíru. 

Maminka se lekla: „ To nemyslíš vážně! Co když se ti něco stane.“ „Nic se mi nestane!“ řekl 
Březulín. „ Dobře, ale zeptej se tatínka,“ řekla maminka.Březulín šel za tatínkem a ten mu to dovolil.  

Příštího rána Březulín nasedl do vesmírné rakety a letěl do vesmíru. V tajemném prostoru bylo 
plno planet, ale žádná vhodná jeho životu. 

Najednou se nestačil ohlédnout a naboural do planety jménem Země. Na zemi došlo k velkému 
zemětřesení, když do ní naboural. 

Vykoukl z rakety a četl: Základní škola Březinova. Jé, to je jako já! Řekl si Březulínek. Vstoupil 
do školy a seznámil se s tehdejším ředitelem Otakarem Březinou. Ten mu pověděl, jaké je učení zábavné, 
a že děti dokážou být milé.  

A proto šel Březulín na vysokou školu, na učitelskou fakultu, kde  se také stal učitelem. 
A pokaždé když  učil o Vesmíru, řekl o své zemi vše nádherné. A na výlet se svou třídou zaletěl na 

svou rodnou zemi – Aqatánii.    
 
 
                                                                                                                           Kristýna Matfiaková 
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Březulín se vydal i na I. stupeň a našel tam dvě malé, nadějné, začínající 
aurorky… 
 

VIDÍTE TO, LIDI? 
 
Jedna vlčice 
Z Kardašovy Řečice, 
na zahradu naší tety 
chodí kouřit cigarety. 
To se jen tak nevidí, 
ona to vidí u lidí. 
 
Jeden ještě mladý zajíc, 
bydlí kousek od Pardubic, 
dost často zajde na pivo 
a potom chodí nakřivo. 
To se jen tak nevidí, 
i on to vidí u lidí. 
 
Myšák z Kolína, 
často se přejídá,   
A když žlučník má všeho dost, 
volá myšák pohotovost, 
to se jen tak nevidí. 
Kde ten to vidí? 
U lidí! 
Vidíte to lidi, co všechno u vás vidí? 

 
 
 
 

                                                                      
Bryndáček  

  
Žirafa si šťastně žila, 
Pak po fiží zatoužila. 
„Fiží,to chci mít! 
Dám si ho ušít.“ 
  
Žirafa pak kvůli parádě, 
byla k smíchu celé zahradě. 
Nejvíc se jí smáli u večeře, 
když přivřela si fiží mezi dveře. 
Ráno zase volal kdosi, 
že přes noc narostly jí vousy.                                   
 

Hrubá  

 

 

Povídka o jednom moc protivném klukovi 
Jednoho slunečného dne si jeden docela obyčejný kluk hrál na schovávanou se svými kamarády. Hráli 
si na louce kousek od malého lesíka, a tak se Michal (ten kluk) schoval tam. Mezi hustými keři si klekl 
na zem. Protože ho dlouho nemohl nikdo najít, začal kopat do muchomůrek, kterých tam bylo 
opravdu požehnaně, a lámat větvičky  na keřích. Najednou se jeden strom proměnil nějakého krále či 
co. Michal na něj jen vytřeštěně zíral. Právě viděl tu nejpodivnější věc ve svém životě. 
„Co…kdo-jak…ale,“ vykoktal Michal. 
„Jsem pánem lesů!“ zahromoval muž. 
„Cože?! Na takový pohádky už nevěřím!“ prohlásil se smutnou ironií v hlase. 
„Tohle není pohádka!“   
„No jasně. Už vám věřím,“ řekl ironicky Michal. Najednou se nejbližší stromy natáhly a spoutaly ho. 
„Hej!Co-to?!“ 
„Proč jim ubližuješ?“ zeptal se muž a kývl směrem ke stromům. 
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„Proto!“ odsekl Michal. 
„To není odpověď!“ 
„Ježíši! Vy jste ale divnej! Protože se nudím!“ 
„Co kdyby někdo takhle ubližoval tobě?“ 
„Jo,jo.To slyším furt,“ řekl jako by nic. Ale najednou zažil takovou bolest, jako kdyby mu  někdo 
lámal všechny kosti v těle. Pak všechno zmizelo. Probudil se až za půl hodiny na zemi. Řekl si, že nikdy 
nebude žádnému stromu ubližovat. Nikdy! 

                                                                        Hrubá  
Ulice 
 
Na rohu ulice  
viděli jsme dvě vlčice. 
 
Dvě kamarádky Martiny, 
četli si tam noviny. 
 
A vlčice v té chvíli,  
změnily kamarádky na motýly. 
 
                                                                   Simča 

Trapasy 
Sestra v koupelně 
 
Jednou se šla moje sestra sprchovat. A zpívala si. A co myslíte? 
Helenu Zeťovou: Jen tvůj stín. Ale to není všechno! Nedávno si na 

záchodě zpívala to samé, protože je to její  nejoblíbenější 
písnička. 

Venku jsme se málem smíchem počůrali…  
                                                                                                                                                       
Sára  
 

 Hádanky 
1) Jde kůň, jde osel, iá iá, kam jdou?                                                                  
2) Je 5 vojáků a 6 se zabije, kolik jich zbyde? 
3) Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci, jak je to možné? 
4) Pokud  v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém 
místě budete?                                                    

 -kuba-            
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Březulin se směje… 
 

Sedí si tak profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informace na svou další 
přednášku statistiky, když najednou překvapen vykřikne: "Překvapivé! Zvláštní!" 
"Co se stalo?" optá se jeden ze studentů. 
"Veřil byste, že při každém mém výdechu zemře jeden člověk?" 
"Opravdu zajímavé," opáčí student. "A zkusil jste jinou zubní pastu?" 
 
Přijde jednou student práv ke státním zkouškám, posadí se a examinátor mu dá otázku: 
"Tak mi třeba vysvětlete, co je to podvod." 
"Podvod je, když mě teď necháte propadnout." 
Examinátor vyletí: "Cože!?" 
"No podvod je přeci, když zneužijete nevědomosti druhého k tomu, abyste ho poškodil." 
 
 

 
 
 
 
 Rektor si na poradě stěžuje směrem k vedoucímu fyzikální laboratoře: 
"Proč vás tu vůbec mám. Víte, kolik peněz mě stojí všechny vaše laboratorní 
pomůcky a zařízení? Proč nejste jako matematici? Těm stačí tužky, papíry a koše 
na papír. A nebo jako filozofové. Těm dokonce stačí jen tužky a papíry."                              
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Březulín poslouchá… 
 
                                 

          Christina   Aguilera                        
 
 
   Velmi populární americká zpěvačka přezdívaná X-tina se narodila 
18. 12. 1980. Ve znamení střelce. Jako devatenáctiletá vydala svůj 
první hit Genie In A Bottle. Dnes je jí 26 let a je šťastně vdaná za 
Jordana Bratmana. Christina přijela  17. prosince do Prahy, do 
Sazka arény a zazpívala nám.Vystoupení trvalo celé dvě hodiny. Od 
18 do 20 hodin, její nejnovější album se jmenuje Back to basis a 

známá píseň z tohoto alba je Ain’t no other men. V českém  překladu: Žádný jiný muž.                             
Christina Aguilera přijela do Čech na jediný koncert, ale zato stihla schůzku se svou 
nejvěrnější českou fanynkou a po skončení koncertu dokonce vyrazila do centra Prahy na 
oslavu svých šestadvacátých narozenin.  

 
Christina, která patří mezi nejlepší zpěvačky posledního 
desetiletí, nás navštívila v rámci svého evropského turné. 
Nejlevnější lístek na stání přišel na 990 korun a nejdražší na 
1590 korun. 
Turné předcházelo vydání dvojalba Back To Basic. Nahrávka je 
silně inspirovaná hudbou zpěvaččinými hudebními vzory z 20. a 
30. let, jakými jsou takové legendy, jako je například Etta 
James (68), Ella Fitzgerald († 79) či Billie Holiday († 44). 

V Praze Christina své turné zakončila. 
 

 
        
Tady je fotografie kdy christina rozkrajovala dort 

na svoje 26. narozeniny. 

 

       

A tady je fotografie přímo z vystoupení. 
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Obdivuji X-tinu protože umí dobře zpívat. Její písničky jsou nejlepší.Obdivuji ji také, 
protože má pěkný hlas a že jezdí po světě. 
   

Svého chotě Jordana Bratmana sice stále miluje, ale 
jejich vztah má prý rozhodně velmi daleko k naplnění 
pojmu perfektní.  
"Myslím, že je to dost těžké. Člověk je překvapený a 
zklamaný běžnými záležitostmi, které se první rok 
objevují. Myslím, že největší chyba v mylné 
představě o manželství je ta, že všechno bude 
probíhat hladce, bude perfektní a nic se nepokazí," 
přiznala nedávno Christina novinářům.  
Ačkoli není manželství takové, jak si o něm zpěvačka 
snila, rozhodně nehodlá následovat kolegyni Britney 
Spears a o rozvodu nechce ani slyšet.  
"Je mezi námi velmi silné pouto. Jsem připravená vedle tohoto muže zestárnout. Díváme se 
dopředu a vidíme všechny vzestupy i pády," dodala Aguilera                                        
 Christina  prý několik minut před slavnostním okamžikem zjistila, že její osobní stylista s 
sebou nevzal závoj. 
 
Celou situaci nakonec zachránila Christinina matka, která hlavinku své nejstarší dcery 
ozdobila závojem, ve kterém se před lety sama vdávala. 
Zapomnětlivý stylista prý dostal okamžitě padáka. 
 

Zdroj: internet                                                                                       -Vlaďka- 
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