4. číslo / leden 2008

Březulín
Čtvrté vydání školního nepravidelného čtvrtletníku.

Po kratší odmlce se Vám opět hlásí Váš starý známý Březulín.
Okolnosti tomu chtěly, že teď musí vycházet pod jiným vedením,
tak mu držte palce, ať se mu dobře daří!

Rozhovor s Evou Aichmajerovou
V březnu jsem se setkala s Evičkou Aichmajerovou, známou moderátorkou, modelkou
a herečkou. Byla moc prima - milá a společenská. Po kratší době jsme si začaly
dopisovat a vlastně si dopisujeme pořád a začaly jsme si i tykat. Strašně ráda jsem
se s ní seznámila a těším se, až se s ní opět setkám.
Mile mě překvapilo, že je menší než já. Prostě co je malé, to je milé!

Věnování Evičky Aichmajerové Březulínu.
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Jaký je tvůj nejoblíbenější film?
Mechanický pomeranč od Stanleyho Kubricka.
1) Kterou zpěvačku máš nejradši?
Helenu Zeťovou, zpěváka: Prince, herce: Roberta De Nira, herečku:Angelinu
Jolie, moderátora: Marka Ebena.
2) Na čem si ráda pochutnáš?
Nejradši mám palačinky se šlehačkou a borůvkami.
3) Viděla jsi nějakou známou zahraniční osobnost?
Ano, viděla jsem Angelinu Jolie a Seala.
4) Máš nějakého domácího mazlíčka?
Mám pětiletou labradorku Pralinku.
6) Chtěla bys hrát v nějakém filmu, kde by hrála Angelina Jolie? Stoprocentně
a moc ráda.
7) Baví tě moderovat?
Strašně moc, ale nejvíc mě baví, když moderuji s Vlastou Korcem nebo Vítkem
Havlišem, jsou to moje zlatíčka.
8) Čeho si na světě nejvíc vážíš?
Na světě si nejvíc vážím lásky a rodiny.
9) Máš nějaký oblíbený pořad? Jestli ano, tak jaký:
Ano, mám. Je to Dr. House.
10) Tvoje oblíbená zmrzlina:
Moje oblíbená zmrzlina je citrónová.
11) Které státy jsi navštívila?
Kromě Aljašky strašnou spoustu. Zkuste hádat!
–vlaďka-
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Březulín objevil
Africkou fialku

Botanický název : Saintpaulia
Tato rostlina se objevila na svazích Tanzanie ve východní Africe.
Pěstuje se jako domácí pokojová rostlina.
Její listy jsou chlupaté a dužinaté a mají dlouhé, křehké stonky.
Vytvářejí kulatou růžici. Květy vyrůstají ve vidlanech z růžice. Rostlina
dorůstá výšky 10 - 15 cm a průměru 38 cm i více. Miniaturní odrůdy
mívají průměr asi 15 cm.
Přestože rostlina může kvést kdykoliv během roku, vytváří v období od
listopadu do března zpravidla méně květů.

Barva a odrůdy
Existuje mnoho hybridů africké fialky a široká paleta barev květů – od
bílé přes růžovou, červenou, modrou a lila až po odstíny fialové. Květy
jsou jednoduché (pětičetné), poloplné nebo plné.
Zvláště oblíbené jsou rostliny s dvoubarevnými okvětními lístky. Žádané
bývají i květy se zřasenými okraji nebo rostliny s výrazně panašovanými
listy či se zvlněnými okraji.
K dostání jsou miniaturní a polozakrslé druhy nebo druhy s plazivými
stonky.
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Tipy pro umístění
Africká fialka nádherně vypadá v nádobách,
společnosti zelených okrasných rostlin.

vysadíme-li

ji

do

Pěstování z listů
Africkou fialku můžete množit pomocí listových řízků. Takto budete
předem vědět jakou barvu bude rostlina mít. Většinou bývá nejlepší
množit rostliny na jaře. Za 8 - 10 měsíců získáte plně kvetoucí, dospělou
rostlinu.

Zdroj: internet

-Jana Cibulková-

Březulín sportuje…
Tentokrát se vydal na reportáž do naší
nové tělocvičny…

A aby to bylo ještě lepší, pořídil i fotky!
Jak nejspíš všichni víme, náš 1.stupeň je právě v rekonstrukci, a nás
dnes bude zajímat TĚLOCVIČNA…
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Určitě si vzpomínáte, jak naše tělocvična vypadala a my vám teď
nastíníme představu o tom, jak
bude vypadat po dokončení
rekonstrukce.
Tato stěna by se měla seshora
do necelých dvou třetin vybourat
a jedna třetina, tedy zbytek stěny
od
podlahy,
bude
obložena.
V horních dvou třetinách nahradí
současné
luxvery
nerozbitné
tónované sklo. Bývalá nářaďovna už
je zbouraná a dveře zazděné.
Okna v tělocvičně na pravé
straně byla, jak jste si určitě
všimli, zabetonovaná. Nahradí je
okna na balkóně. Žebřiny zůstanou
na svém místě, také koše zůstanou
usazeny tam, kde jsou nyní.
Teď se vydáme o něco výš,
ale ne moc. Určitě si vzpomenete
na poslední dny roku, kdy se
odevzdávaly učebnice do takového
útulného kabinetku. Tak tam už se odevzdávat nebudou.Místo něj bude
balkón a možná takový jakoby hrací kout s pingpongovým stolem.
-domini-

5

A teď trošku vlastní tvorby. Následující povídka Vás přenese na tak
toužebně očekávaný konec školního roku. Vy si ale ještě chvíli
počkáte. Zatím si přečtěte, že ani ty prázdniny nemusí vždy začínat
bez problému.

LOVE STORY . . . na pokračování
Březulín se zamiloval
Jednou byl zvláštní den, ale nebyl to jen takový zvláštní den.
Březulín šel právě naposledy do školy, protože ten den se rozdávalo
vysvědčení. A ten náš Březulín byl tak šikovný, že měl samé jedničky
a Březulínka samozřejmě taky.
A tak si oba dva dali schůzku na počest toho, že vyšli základní
školu. A ta schůzka se konala v cukrárně, oba si dali pohár a pak šli
spokojeně domů.
Jenže pak se stala hrozná věc! Když přecházela Březulínka přes
cestu, tak se nepodívala a srazilo ji auto. Březulín ihned zavolal
záchranku a ta bleskurychle přijela.
Oba jeli do nemocnice a tam Březulínku operovali a pak oznámili
Březulínovi, že je Březulínka vážně zraněná a že neví, kdy půjde domů.
Že to bude prý dlouho, než se uzdraví. A Březulín jen smutně řekl: „Já
jsem myslel, že to bude moc hezký den, který se podaří a který skončí
malým překvapením.“
Uběhl už týden a Březulín byl stále smutnější, a tak se rozhodl, že
navštíví Březulínku, že snad už bude v pořádku.
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Když Březulín přišel do nemocnice, tak se za ním hned řítil doktor
a celý šťastný Březulína málem porazil a řekl, že Březulínka je v pořádku
a že může zítra jít domů.
A tak se Březulín stále smál a byl čím dál tím veselejší a hned
chtěl Březulínku navštívit.
A další den už Březulín šel pro Březulínku a odvedl ji domů a ještě
říkal, ať si dá příště pozor a Březulínka mu dala veééééééééélkou pusu a
Březulín byl šťastný, že vše dobře dopadlo.
-

Jana Cibulková-

gTRAPASY
Stalo se to ve školce, byla odpolední pauza a měli jsme spát. Já jsem
ležala na břiše a tiše sledovala a poslouchala učitelky. Jedna právě
ukazovala druhé svůj nový svetřík a zeptala se jí: „A jsem v tom hezká?"
A když jsem tohle řekla mamce, odpověděla mi: „Jsi hezká, jak od
záchodu deska!" Já jsem v té době nevěnovala moc pozornost tomu, že
to není nijak povzbudivé a řekla jsem tedy vychovatelce: „Vy jste hezká
jak od záchodu deska!“
Stalo se to v 8.třídě. Ten den jsme šli se školou do plaveckého bazénu a
k obědu jsme ten den měli hrachovou kaši. Asi v půlce bazénu to přišlo!
Co tempo, to PRD! Ale to nebyl prd, to byl uragán. Miliony malých
bublinek, hotová vířivka. Už jsem ten měsíc do školy nešel. Lidičky se v
tom bazénu málem utopili smíchy. Prděl jsem intenzivně asi 45 minut.
(rampelnik)
Mám dlouhé dredy a nosím je svázané. Loni jsem běžela do třídy, když
už zvonilo. Chtěla jsem to stihnout a jak jsem běžela, uklouzla jsem po
kapce vody, udělala jsem přemet a vlasy jsem se zachytla o kliku.
Vyrvala jsem si jich půlku! Pak když jsem vstávala, tak jsem udělala
provaz a ještě hvězdu po slupce od banánu a nakonec jsem si ještě
roztrhla kalhoty. No prostě trapas! (Barca)
7

V pondělí jsem šla do školy s dobrou náladou.Všechno bylo bezva až do té
doby, než začala čeština. Když jsme se totiž s kámoškou vracely po
zvonění do třídy, tak na mě kluci ušili boudu - dali mi na židli rozehřátou
čokoládovou oplatku. Já jsem si jí nevšimla a sedla jsem si na ni. Nejdřív
jsem nic netušila, ale pak mi to kámoška prozradila. Chtěla jsem se jít
převléct do tepláků na tělák, ale než jsem se stačila zvednout, přišla
učitelka. Doufala jsem, že mě nevyvolá, ale co horšího se mohlo stát!
Učitelka mě samozřejmě vyvolala a řekla mi, at´ jdu k tabuli napsat
nějakou větu. Musela jsem se zvednout a jít. Celá třída se otřásala
smíchy! Tomu se říká den BLBEC... (mirka)
Zdroj: internet

-SÁRA-

BŘEZULÍN POSLOUCHÁ…
Justina Timberlaka
DATUM NAROZENÍ:
MÍSTO NAROZENÍ:
ZNAMENÍ:

31. 1. 1981
MEMPHIS, TENNESEE, USA
VODNÁŘ

ŽIVOTOPIS:
Justin se narodil a vyrůstal v Memphis v Tennessee. Od malička se mu
zalíbilo zpívání a tancování. Svou první soutěž "Dance Like New Kids On
The Block" vyhrál jako malé dítě. Poprvé se v televizi objevil v jedenácti
letech v show pro mladé talenty "Star Search", kde zpíval country music
Obrovský zlom v jeho kariéře přišel v roce 1992, když mu byla
nabídnuta šance pravidelně vystupovat v Disneyově "Mickey Mouse
Club". Po dvou letech vystupováni dokázal jako umělec velmi dobře
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zapůsobit. V pořadu se potkal s budoucím spolupracovníkem z *NSync
Joshua Scottem Chasezem a popovými princeznami Christinou Aguilerou
a Britney Spears.
Po ukončení vystupování v Mickey Mouse Clubu se po naléhání Chrise
Kirkpatricka připojil k nové chlapecké skupině. Společně tedy
s Kirkpatrickem, Chasezem, Joey Fatonem a Lance Bassem vytvořili
skupinu *NSync. Po značných úspěších v zahraničí se koncem
devadesátých let podařilo *NSync prorazit i v amerických hitparádách
s veleúspěšným
albem
„Strings
Attached
and
Celebrity“.
V přímém souboji s Backstreet Boys byl *NSync mnohem více
dynamickou skupinou mladých zpěváků. Což skupině pomohlo dosáhnout
neobyčejných úspěchů v prodeji nosičů a mnoha ocenění. Přestože byl
Justin nejmladším členem skupiny, stal se nejvýraznější a brzy vůdčí
osobností, která měla obzvláštní nadání na zpěv a tanec.
K obrovskému růstu jeho popularity mu velmi pomohl románek s mladou
popovou královnou Britney Spears. V jednu dobu se pár objevoval ve
všech světových médiích a byl nazýván královským párem popu. Ačkoliv
jejich vztah dlouho nevydržel, popularita obou se díky jejich vztahu drží
dodnes.
V současné době se Justin rozhodl pro sólovou kariéru, je připraven
získat nové fanoušky s jeho prvním sólovým albem „Justified“. Justin má
také vlastní organizaci "Justin Timberlake Foundation" pro podporu
výuky hudby na školách.

Zdroj: internet

-SÁRA-
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MŮJ OBLÍBENÝ FILM
Můj oblíbený film je Super náhradník. O čem je? Sebastian a Viola jsou
dvojčata. Každý však má jiný život: Viola hraje fotbal v dívčím týmu,
který však rozpustí kvůli nedostatku hráčů. Sebastian chce hrát
s kapelou, a proto také odjíždí do Londýna na turné a Viola má zavolat
do nové školy a omluvit ho. Nikdo z nové školy netuší jak Sebastian
vypadá, a tak Viola, která se chce pomstít klučičímu týmu, který ji
nevzal, je odhodlaná vydávat se za svého bratra a hrát fotbal po dobu
jeho nepřítomnosti. Na škole potká Duka, který touží po Olivii a Olivie
zase po Sebastianovi. Nikdo ale netuší, že Sebastian je vlastně dívka,
která se zamilovala až po uši do Duka.
Pár foteček:
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Zdroj: internet:

-simča-

Vtipy
Přiběhne Pepíček k benzínové pumpě s kanystrem: „Deset litrů benzínu,
honem!"
„Co je, hoří snad?"
„Jo, naše škola. Ale nějak to uhasíná."
Blondýnka pošle jiné blondýnce dopis: „Jsem v tom!“ Druhá obálku
rozlepí a říká: „Už jsem obálku třikrát prohlédla a furt Tě nevidím!“
Proč blondýnky nemají rády strouhanku z rohlíků?
Protože se špatně maže máslem!
Zdroj: časopis Flek

-Simona-
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Tak a teď trochu módního vzdělání…
SOUČASNÁ MÓDA
Ahojky. S příchodem nového školního roku má pro vás Březulín novou
rubriku s názvem Móda aneb co letí. Březulín vám tady bude radit
v oblékání, kde se dobře (a levně) nakupuje, nejúžasnější kombinace
oblečení a barev.

Letos na podzim letí všechny odstíny šedé. Tato barva vypadá nejlépe na
sukních. Ovšem zapomeňte na sukně plisované, protože ty vyšly z módy
minimálně před šesti lety. Taky jste si mohli všimnout, že se
v obchodech stále časteji objevují flitrové čelenky, pásky a trička
s flitrovými okraji. Jsou sice spíše pro formálnější příležitosti, ale já si
myslím, že se hodí i k běžnému nošení.
Zrovna nedávno jsem četla, že se vracejí kostky a to ve všech podobách.
Samozřejmě tím nemyslím trapné kostky, které nosili naši dědečkové.
Jo a holky, noste sukně a kozačky. Je to strašně moderní!
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Zdroj: internet

-hrubá-

A na závěr se chceme obrátit na všechny naše čtenáře z řad žáků
i učitelů naší školy a poprosit Vás, pokud máte jakékoliv nápady, náměty
a materiály, které byste rádi objevili na stránkách našeho časopisu, rádi
je od Vás převezmou paní učitelka Losertová nebo pan zástupce
Varkoček. Vítáme zejména vlastní tvorbu. Děkujeme!
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Zde jsou naši redaktoři, kteří pro vás připravili 4. číslo časopisu a jejich
příspěvky:

Vlaďka Křesťanová ( vlaďka ): Rozhovor
Jana Cibulková ( Jana Cibulková ): Domácí rostlinky a taky vlastní tvorba
Dominika Kapustová ( domini ): Sport
Sára Malárová ( SÁRA ): Trapasy a taky hudba
Simona Malárová ( simča ): O filmu
Simona Anyalaiová ( Simona ): Vtipy
Dominika Hrubá ( hrubá ): Móda

14

