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Obsah
3 Slovo redakce Pár slov úvodem.

4, 5 Anketa – kam vyrazit? Zeptali 
jsme se vás, jaké destinace jsou pro vás 
žádoucí.

6 Letní osvěžení Pár tipů, jakými si 
zpříjemnit tropické letní dny. 

7 Pozdrav z Černého potoka 
Osmáci se letos na výletě nenudili, v táboře 
u Velké Kraše jim instruktoři připravili hned 
celou řadu překvapení. 

8, 9 Vzhůru Brno! Vyhlášení krajského 
kola soutěže o nejlepší školní časopis. Stálo to 
za to, i když jsme si na kov nesáhli…

10–14 Fotokomiks Letos první díl 
z nové série fotokomiksů, které pro vás 
připravili žáci osmých tříd. 

15 Turnaj v házené | Křížovka 
Krátké ohlédnutí za nedávno skončeným turna-
jem v házené.

16 4 pohled vol. 2 Vyhlašujeme druhý 
ročník soutěže Pošli pohled. Pokud tě tato 
výzva oslovila, nalistuj str. 16. 

Redakci časopisu:
Nikole Burdové, VIII. A
Mirku Eremkovi, VIII. A
Katce Hajnyšové, VIII. A
Silvii Horváthové, VIII. A
Františku Kohárovi, VIII. A
Zuzaně Mackové, VIII. A
Natálii Matochové, VIII. A 
Petru Růžičkovi, VII. C

Vyučujícím:
Mgr. Janu Gettinovi
Ing. Vladimíru Přidalovi

A dalším:
Romanu Lipavskému
Ivě Šimkové, VIII. B
Tereze Bartlové, VIII. B
Všem žákům, kteří přispěchali se 
svou odpovědí na otázku, kam by 
chtěli vyrazit…

TREFa
mohla vzniknout díky:
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Popis fotografií: 
1) Koncert školní kapely

 2) Filip zakládá novou trash- 
metalovou kapelu

3) Nejdřív práce potom …
4) IX. B – vítězové turnaje v házené

5) VII. B – 2. místo v turnaji

6) Lůžko z papíru

7) Redakce v Brně
Foto: V. Přidal, J. Gettin

Milí ČTenáři,

Konečně je tu léto a s ním prázdniny. 
Běsnění učitelů, kteří se z tebe snažili vy-
tlouct pokud možno co nejvíc vědomostí 
pro tvou finální známku, už máš konečně 
za sebou. To co máš naštěstí teprve před 
sebou jsou 2 nejočekávanější měsíce 
roku, a to jak z hlediska žáků a učitelů, 
tak určitě i z pohledu rodičů. Já osobně 
už se nemohu dočkat horkých letních 
dnů. Dnů, kdy se nebudu stresovat 
školními povinnostmi. Pokud bys měl/a 
o prázdninách dlouhou chvíli, určitě si 
projeď toto letní číslo TREFY. Tak KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY, plné slunce, tepla, vody, 
odpočinku, dobrodružství, lásky a pohody 
přeje za redakci TREFY…

Kateřina Hajnyšová, VIII. A

Zdroj: https://pxhere.com/cs/photo (free images)
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KAM BYSTE SE CHTĚLI PODÍVAT?

vi. b

•	 VALENTÝNA 
„Do Paříže, kvůli Eiffelovce.“

•	 JuLčA 
„Itálie, je tam hezké prostředí.“

•	 KAčKA 
„Asi Francie, musí to tam být 
pěkné… A je tam Eiffelova věž.“

viI. A

•	 sEBAsTIAN
„Znovu do Kanady, je to nádherná 
země.“

viI. B

•	 TERKA 
„Amerika, učili jsme se o ní 
v zemáku a americká města jsou 
hodně ve filmech, strašně mě zau-
jala. Žijí tam slavné osobnosti. Jsou 
tam zajímavá místa. Prostě bych 
chtěla Ameriku poznat po všech 
strankách.“

viI. C

•	 JANA 
„Maledivy, kvůli krásnému moři, 
nebo Švýcarsko, tam je hezká 
příroda.“

Blíží se letní prázdniny, dva nejočekávanější měsíce v roce, kdy si užíváme zaslouženého 
odpočinku a volnosti. Mnozí z nás se nemohou dočkat dovolené u moře, či na horách. Ale 
skvělé prázdniny si můžeme 
užít i na hřišti za domem, 
nebo na místním koupališti. 
Přesto většina z nás sní 
o nějakém místě, které by 
chtěla poznat. A jaké je to 
vaše? tAK PRÁVĚ NA TO JSME 
SE VÁS ZEPTALI. 

KAm dáL?

Ať už se dostanete kamkoli, ať se vám tam líbí…
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viII. A

•	 MIRKA 
„Do Norska, taťka tam byl rybařit, 
chtěla bych se tam taky podívat.“

shRnuTí

Z vašich odpovědí vyplynulo, že 
největší pozornosti se z vaší strany 
těší USA, ty za svou cílovou desti-
naci totiž označilo hned 
6 žáků, druhé místo si dle četnosti 
vašich odpovědí vydobyla Fran-
cie. Všechny ostatní státy již byly 
zmíněny pouze jednou.

Zcela bez povšimnutí tak zůstaly 
světadíly jako Jižní Amerika, 
Afrika, a poněkud překvapivě také 
Antarktida. 

Kateřina Hajnyšová, VIII. A

•	 MIREK
„Amerika!“

•	 ZuZKA 
„Do Ameriky, protože je tam 
všechno lepší.“

•	 JANA 
„Do Tokia.“

•	 ToMáš 
„Amerika, konkrétně Los Angeles, 
California. Líbí se mi tam kolektiv 
lidí, jsou super kamarádští. A taky 
krásné oblasti, hezká auta, super 
oceán.“

viII. B

•	 TERKA 
„Znovu do Paříže, je to tam nád-
herné, miluji Paříž.“

•	 REBEKA 
„Do Dubaje, je to nejmodernější 
město.“

•	 IVA 
„Do Ameriky. Chtěla bych se tam 
podívat na různý památky a setkat 
se s někým slavným. 
A samozřejmě nakupovat.“

IX. C

•	 BáRA 
„Bora Bora (Francouzská Polynésie), 
protože se mi tam líbí.“

•	 LucKA 
„Španělsko, je tam krásně, chtěla 
bych se tam podívat.“

•	 TERKA 
„Do Sydney v Austrálii. Chtěla bych 
se tu naučit surfovat, získat nové 
přátele a zkusit nějaký adrenalinový 
sport, třeba bungee jumping.  
Anebo na Hawai (USA), je tam 
dokonalá příroda.“

ANKETA
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Free Mojito
Postup:
Do skle-
nice dáme 
2–3 lžičky 
třtinového 
cukru, poté 
si v rukou 
natrháme 
mátu a 
přidáme ji 
k cukru. Dále k cukru a mátě přidáme 
limetky nakrájené na měsíčky a zali-
jeme studenou vodou. Potom vezmeme 
lžíci, kterou obsah sklenice jemně 
rozmačkáme a promícháme. Jako 

poslední přidáme led 
a brčko.

HOTOVO! Lehký a 
rychlý návod na letní 
drink :)

Nanuky
Postup: 
Připravíme 
si formičky 
na nanuky.
Naplníme 
je gumový-
mi med-
vídky nebo 
ovocem a 
zalijeme 

oblíbeným džusem, vodou nebo nějakým 
sirupem. 
Nakonec je dáme přes noc zamrazit.

HOTOVO! Tyto nanuky 
skvěle osvěží a dobře 
chutnají :)

Zuzka Macková, VIII. A

DIY 
na letní osvěžení

Na přípravu této dobroty 
potřebujeme:
- gumové medvídky
- ovoce
- vodu
- sirup
- džus

Na přípravu tohoto nápoje 
potřebujeme:
- mátu
- třtinový cukr
- limetku
- led
- vodu

„do it yourself“
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POZDRAV Ze školního výletu
začátkem června – konkrétně 1. a 2. – se jedničce poměrně „ulevilo“. dvě 
prima bandy – 8. A a 8. B – se totiž v tomto termínu vydaly na společný 
výlet na černý potok. Jak to dopadlo si můžete přečíst o kus níže.

Pozdrav z Černého potoka

Jednička

7 8 7  0 1

Posíláme pohled z akčního výletu na  Černém 
potoce. Jsme tu na dva dny. Každý den „boju-
jeme o přežití“ v různých zónách. Např. včera  
jsme soutěžili v zóně boje, „hráli si“ v zóně 
dítěte, na dno svých sil jsme klesli v zóně 
vyčerpání a večer jsme se báli v zóně stra-
chu a tmy. V noci jsme si sice až do půlnoci 
užívali v kasínu, ale dnes  na nás  čeká zóna 
šílenství. Na náměstí ve Vidnavě budeme 
plnit šílené úkoly. V jednotlivých skupinách  
musíme např. uspořádat svatbu, požadovat 
po lidech 5 korun za obrázek, hrát si na 
blázny, dělat sudy, …  Zatím jsme všichni 
naživu a užíváme si to tady. Držte nám palce.

Za třídu 8. A a 8. B Kateřina Hajnyšová

55
2 

03
 

VIdNAVA      *  *  *

01. 06. 17

1

1. základní škola

Dr. E. Beneše 1

Šumperk

Popisek	zleva:
1) Fiktivní svatba na vidnavském náměstí.
2) Žáci se dostali rychle do hry.
3) Kolik asi dneska vyhraju?
4) Jedéém, jedéém, nevzdávej to! Už jen kousek.
5) Osazenstvo tábora.
6) Kamenná tvář Romana Lipavského
7) Mám... Máš... Proč jste to nevzali?
8) S úsměvem jde všechno líp...
9) Tak nevím, snad se jim to tu líbilo. 

Foto: Jan Gettin | Roman Lipavský | Miroslav Šimák | Ivana Šimková
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Vzhůru
Brno 3

4

6

aneb Jak jsme si to náramně užili na vyhlášení 

soutěže Školní časopis roku 2017, přestože jsme 

se neumístili…

V pondělí 19. června se redaktoři a redak-
torky Trefy probouzejí stejně jako ostat-
ní jejich spolužáci do dalšího tropického 

dne, ovšem na rozdíl od nich, kteří budou celý 
den žehrat na horký vzduch vlnící se ve třídě, je 
čeká celkem pětihodinová cesta v upoceném ry-
chlíku a nevyžádaná túra po rozpáleném asfaltu 
druhého největšího města České republiky, Brna. 
I tak by se to dalo říct... :)

Právě v Brně má dnes totiž proběhnout vyhlášení kraj-
ského kola soutěže Nejlepší školní časopis roku 2017. 
Pořadatelé z Asociace středoškolských klubů „šli“ le-
tos poněkud netradiční cestou a jako doprovodný pro-
gram zvolili akční hru městem založenou na plnění 
rozličných úkolů. 

6 brněnských zastavení
1) MAheNOVO dIVAdLO

historická budova pojmenovaná po významném 
brněnském spisovateli, novináři, divadelníkovi a kni-
hovníkovi, která byla postavena již v roce 1882. Za-
jímavostí je, že se jedná o vůbec první elektricky 
osvětlené divadlo na evropském kontinentě, 
stalo se tak už v roce 1882 

2) SOchA JOŠTA MORAVSKéhO

Tato jezdecká socha, která mezi Brňany a tu-
risty vzbudila přinejmenším rozruch, stojí na 
Moravském náměstí od roku 2015. 

3) KOSTeL SV. JAKUBA Se SOŠKOU NehAňBy

Jak mužíček vznikl? Podle známé pověsti se vrchnosti na 
Petrově a u Jakuba nikdy neměly moc 

rády. Začaly také současně 
stavět dva kostely. 

Na Petrově bylo víc 
peněz, u Jakuba zase 
lepší stavitel, který 

předtím pracoval i na katedrále 
ve Štrasburku. Svému řemeslu 

rozuměl, a navíc to byl také velký 
a oblíbený šprýmař. Stavba na 

Petrově se opožďovala a dole ve městě 
si z pánů z Petrova tropili žerty. To Petro-
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1

2

5

vské velmi nahněvalo, a protože 
měli větší moc, postarali se o to, 

že kameník od Jakuba musel 
zanechat své práce a město 
Brno opustit. Mistr slíbil, že 
odejde, ale požádal o splnění 
jednoho přání: „dovolte mi, 

abych směl dokončit to jedi-

né okno, na kterém teď pracuji.“ Když okno dokončil 
a odkryl, všichni byli překvapeni. Zjistili, že se mistr ka-
meník těm na Petrově dokonale pomstil. Nad oknem, 
kde se sbíhají oblouky, dodnes můžete vidět malého 
mužíčka, jak svůj holý zadek vystrkuje na ty nahoře, 
kteří ho z města vyhnali. 

4) BRNĚNSKÝ ORLOJ NA NÁMĚSTÍ SVOBOdy

hned celou řadu přezdívek si záhy získal brněnský or-
loj – černá kamenná plastika ve tvaru projektilu s ho-
dinovým strojem uvnitř. Každý den v 11.00 se kolem 
něj hromadí davy lidí usilujících o skleněnou kuličku, 
kterou stroj „vyplivne“. A proč zrovna v 11.00, a ne 
v poledne, jak bývá většinou zvykem? Vysvětlení to-
hoto jevu je opět možné nalézt v jedné z pověstí, která 
nás vrátí do 17. století, kdy bylo město mnoho týdnů 
obléháno švédskou armádou. Vyčerpané velení Švédů 
t e h - dy mělo prohlásit, že pokud město 

do dvanácti hodin nepadne, od-
táhnou pryč s nepořízenou. 

Shodou okolností se to 
dozvěděli Brněnští, po-
sunuli čas a touto prostou 
lstí se Švédů zbavili. 

5) STARÁ RAdNIce, 
BRNĚNSKé KOLO 

A dRAK

Nejtypičtější symboly Brna. Původ 
tzv. Brněnského kola je následující. Vsadil se lednický 
kolář o 12 rýnských tolarů, že během jednoho dne po-
razí strom, zhotoví z něho nové kolo a ještě týž den ho 
vlastnoručně dopraví z Lednice do Brna, svou sázku 
vyhrál a kolo je vystaveno na radnici.

6) hROBKA NA KAPUcÍNSKéM 
NÁMĚSTÍ

Brněnská kapucínská hrobka je památ-
kově chráněnou hrobkou nacházející se 
v suterénu kapucínského kostela 
Nalezení svatého Kříže na Kapucín-
ském náměstí v Brně. Vhodná geolo-

gická skladba půdy v podloží kostela 
a důmyslný systém vzduchových průduchů 

umožnily přirozenou mumifikaci těl zemře-
lých. 

Postava v detailním záběru je Petr Růžička, mumie, 
kterou jsme měli za úkol vytvořit. 

vyhlášení soutěže
Při vyhlašování výsledků soutěže se sál zaplnil až 

k prasknutí a nutno dodat, že ačkoli jsme se letos ve 
velké konkurenci ostatních časopisů neumístili, stejně 
se dnešek vryl hluboko do naší paměti a na Brno jen 
tak nezapomeneme. Tak třeba zase příští rok...

Redakce

Vzhůru
Brno

Zdroj: earth.google.com
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Zavírejte dveře

 
Hráli:

Natálie Matochová

Mirek Eremka

Kateřina Hajnyšová

FOTOKOMIKS
V tomto a dalších 

číslech, k
terá budou 

následovat, vá
s seznámíme 

s fotokomiksy, 
které pro 

vás v rá
mci své

ho projektu 

připravili ž
áci osmých 

tříd.

Varování:
Následující příběh popisuje smyšlené události, jakákoli podobnost se skutečností je 

jen čistě náhodná. Prosíme nepokoušejte se jej napodobovat – rozesílání výhružných 
textových zpráv, vloupání se do cizího bytu či omezování osobní svobody jsou aktivity, 

jež jsou v rozporu se zákonem. 

Silvie Horváthová

Silvie Horváthová
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ve škole
Dneska dávají v kině 

Piráty z Karibiku, co kdyby-
chom na ně zašli?

Můžeme, 
dnes mám zrovna 

čas... Ahoj Silvi, nechceš 
s námi zajít odpoledne do 

kina?

Jo, klidně...

Nevíš, co se stalo se Silvou? 
Je nějaká divná.

Ne, nevím.

Před kinem

Kde je Silva? Kino začíná za 
10 minut.

Nevím, zavolám jí.

Zavolej...

Nebere mi to...

Další den ve škole

Kači, nevíš, co je 
se Silvou?

Nevím, proč?

Brrr...

Včera jsme 
měli jít do kina, ale ona 

nepřišla.

Aha...

Silva 
mi poslala 
zprávu...

Myslíte, že by 
to mohlo něco zname-

nat?

Co to...?

Těžko říct...
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v ten den odpoledne

Zajdu si pro pití.

Ok

Co 
to je?

Buch

Aaaa

Do sklepa s tebou!
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Kde je?

???

Bum 
bum

No to snad není 
možný...

Prásk

Pomoc...



 14 | Trefa

 14 | Trefa

O hodinu později

Pomoz mi to 
rozvázat!

Kde to 
jsme? Co je to za 

místo?

Nevím, ale měli 
bychom co nejrychleji 

najít cestu ven.

Okna jsou 
zabezpečená, 
nejdou otevřít.

Ty zatracený 
dveře nejdou 

otevřít.

Jsou 
zamčený zvenku, 
nedostaneme se 

odsud.

Haló, je tu 
někdo?

Otevřete 
nám, prosím!

Haló!

… a pokud jim neotevřel domovník, tak tam volají 
dodnes.
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KŘÍŽOVKA
1)

2)

3)

5)

→

LegendA:

1) Subtropické ovoce, 
které je součástí 
osvěžujících nápojů.
2) Osvěžující zele-
nina, která je často 
zaměňována s ovocem.
3) Po celé léto svítí a 
silně hřeje.
4) Dopravní prostředek 
létající ve vzduchu.
5) Slaná voda je v ...
6) V bazénu máme na 
sobě...
7) V létě máme ...
8) Místo, kam si 
chodíme zaplavat (není 
to moře).
9) Pláže jsou kamenné 
nebo ...

Tajenka: 

4)

Luštit pouze na vlastní nebezpečí. Příjemnou 
zábavu přeje redakce. 

6)

7)

9)

8)

Turnaj v házené
V tento den byla pískačka 

a dovádění žáků na hřišti 
slyšet rozhodně dál než 

jen na pozemku školy. Na našem 
školním hřišti spolu bojovaly 5.–9. 
ročníky v házenkářském turnaji.
Už v osm ráno se na hřišti 
shromažďovali páťáci, šesťáci 
a sedmáci. Jejich utkání trvala dvě 
hodiny. Zvítězila třída 7. B (loňský 
vítěz fotbalového turnaje). 

V 10 hodin nastoupili osmáci 
a deváťáci. Tady v urputném 

boji, který se rozhořel mezi 
devátými třídami a následně 
i osmými, vyhrála 9. B 
(vítězové vánočního volejba-
lového turnaje). Pozornému 
čtenáři tak neušlo, že se ve 
finále střetli – s trochou 
nadsázky řečeno – fotbalisté 
proti volejbalistům. 

Titul nejlepších hráčů na-
konec vybojovali odcházející 
deváťáci. 
VŠeM GRATULUJeMe :) 

Kateřina Hajnyšová, VIII. A
Foto: Vladimír Přidal

Tereza Bartlová, VIII. B
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KDYKOLI BĚHEM PRÁZDNIN

ODKUDKOLI ZE SVÉ DOVOLENÉ

&

ZÚČASTNI SE SOUTĚŽE O DROBNÉ CENY

_____
ABY SES MOHL SOUTĚŽE ZÚČASTNIT, JE TŘEBA TVŮJ 
PODEPSANÝ POHLED ODESLAT NA ADRESU ŠKOLY:
ZŠ JEDNIČKA, Dr. E. Beneše 1, Šumperk, 787 01

SOUTĚŽIT MŮŽEŠ V TĚCHTO KATEGORIÍCH:
1) Pohled z největší dálky
2) Nejhezčí pohled
3) Nejoriginálnější text TĚŠÍME SE
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