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na tvorbě tohoto čísla se podíleli… (viz str. 3)

Velikonoce
A jaké byly?



 2 | Trefa

-----------------------------------------------
Z „ÚSTAVU“

-----------------------------------------------

3 Slovo redakce Několik málo slov na 
úvod tohoto čísla.

4, 5 Slohová soutěž Žáci osmých 
a devátých tříd se zamysleli na téma život.

6 Velikonoční tradice Máte jasno ve 
velikonočních tradicích? Zkuste náš test.

7 Jarní básnění Na prvním stupni už 
přivolávají jaro, podaří se jim to?

8, 9 Já a život Už jste někdy měli 
vizionářský sen? Hrdinu našeho fiktivního 
příběhu neustále jeden pronásleduje. 
Začtěte se na straně osm a devět.

-----------------------------------------------
MIMO „ÚSTAV“

-----------------------------------------------

10, 11 Vlajky světa + soutěž Trocha 
z vexilologie. Co to je, se dozvíte na straně 
deset. 

12 Čtení pomáhá Rádi čtete a pomá-
háte potřebným. Nyní můžete dělat obě věci 
najednou, pro více informací čekněte stranu 
dvanáct. 

13 Žákyně učily origami Jsou teprve 
v šesté třídě a už předávaly své zkušenosti 
s výrobou komplikovaného origami.

 DNEŠNÍ MENU | květen 2016

OBSAH

13 Hádanka Kreativitu, fantazii 
a umění podívat se na věc jinýma očima. To 
vše potřebuješ pro vyřešení této hádanky. 

14 Domácí okurková limonáda Vy-
zkoušejte si tento jednoduchý recept na 
zelené osvěžení.

15 Cukrárnová země Bylo nebylo… 
Na návštěvě v království, které má ve znaku 
cukrovou homoli. 

16 Pozdrav ze Sedla Sedmáci řádili na 
svahu aneb nepříliš vzdálená vzpomínka na 
sníh.

-----------------------------------------------
PRO ZÁBAVU

-----------------------------------------------

17 Smích pro zdraví Jedno z proflák-
nutých klišé říká, že s úsměvem jde všechno 
líp. Na této straně snad najdete hned několik 
důvodů pro smích.

18 Vyznáš se? Zkuste naši netradiční 
spojovačku.

19 True love Mají velké, smutné oči, ex-
travagantní účesy, nosí divné oblečení, přesto 
jsou tak oblíbení – hrdinové manga komiksů.

20 Tajenka Pokud rádi luštíte, 
nepřehlédněte tuto stránku.

6



Trefa | 3

 TIRÁŽ | PÁR SLOV ÚVODEM

TREFa
mohla vzniknout díky:

Redakci časopisu:
Mirku Eremkovi, VII. A
Kateřině Hajnyšové, VII. A
Zuzaně Mackové, VII. A
Natálii Matochové, VII. A

Slohově zdatným žákyním:
Tereze Kouřilové, VIII. A
Adéle Kunderové, IX. B
Anně Novákové, IX. A

Externím dopisovatelům ze IV. A:
Tereze Dobiášové, IV. A
Lucii Kotkové, IV. A
Matyáši Müllerovi, IV. A
Lukáši Nedělníkovi, IV. A
Anežce Pospíšilové, IV. A
Jakubu Šindlerovi, IV. A

Vyučujícím:
Mgr. Janu Gettinovi
Mgr. Michaele Jarmarové
Mgr. Zdeňce Krejčí
Mgr. Petru Pánovi
Mgr. Ivaně Pliskové
Mgr. Haně Uhlířové

A dalším:
Annemarii Gräber, III. B
Tereze Haluzové, VII. B
Marii Jedličkové, VI. B
Michaele Jiroušové, IV. A
Valentýně Kubelové, V. B

Františku Kohárovi, VII. A
Martině Plhákové, VI. C
Danielu Smejkalovi, II. B
Denise Vu, VI. B

MIlý ČtEnářI,

Jaro je tu a s ním také přichází 
mnoho změn. Dny se prodlužují 
z věčných zimních a pochmurných 
večerů. Slunce krásně hřeje 
a probouzí se příroda. Jak si 
užíváte jaro vy? Snad všichni na 
jaře slavíme Velikonoce. 
K Velikonocům patří pletení po-
mlázky a barvení vajíček. Našemu 
domovu pomůže z dlouhé 
a mrazivé zimy jarní úklid, 
který doprovází i zdobení domu. 
Přemýšleli jste někdy o tom, jak 
si dům na jaře zdobí cizinci v naší 
Zemi? Co třeba origami. Pár slov na 
toto téma najdete na straně 13. 

Denisa Vu a Maria Jedličková
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SLOHOVá SOUtĚŽ
Začátkem kalendářního roku se setkali slohově zdatní žáci druhého 
stupně, aby poměřili svůj jazykový um při zpracovávání svých prací na 
téma Nežijeme proto, abychom jedli. Zde je malá ochutnávka. 

 NEŽIJEME JEN PROTO, ABYCHOM JEDLI…

noduchá. Proč? Je to snad tím, že 
nemáme odpovědi? Ne, to není 
ono. Variant je spousta. Těžké je 
najít tu jednu jedinou správnou. 
Někteří věří, že jsme byli 
stvořeni bohy či jinými bytostmi. 
Vysvětlují si naši existenci něčím 
nadpřirozeným. Jak jinak by se to 
mohlo stát? Bůh nás stvořil, aby 
osídlil Zemi. Nebo se už moc nudil, 
a tak si našel zábavu. 
Jiní z nás na to jdou čistě vědecky. 
Vyvinuli jsme se z důvodu přežití 

a žijeme za účelem rozmnožování. 
Jsme stejní jako zvířata a to, že 
o tomhle můžeme přemýšlet, je 
pouze takový malý bonus. 
A potom je tu ještě jedna skupina. 
Ta se otázkou života vůbec neza-
bývá. Nezajímá je tohle ani žádné 
jiné proč. Jednoduše si šťastně 
žijí své životy. Jaký je můj názor? 
Dovolila bych si lehce pozměnit to, 
co se říká. Nežijeme proto, aby-
chom jedli. Žijeme proto, abychom 
přemýšleli nad tím, proč žijeme.

Adéla Kunderová
Pro co tedy 
žijeme? Nežijeme 
proto, abychom 
jedli, pili, stavěli, 
vynalézali, válčili, 
milovali, měnili či 
cokoli podobného. 
Ne. To děláme, protože žijeme. 
Lidská rasa se stále vyvíjí. Udělali 
jsme tolik pokroků, máme spoustu 
složitých technologií, ale přes tohle 
všechno nemůžeme odpovědět na 
otázku, která se zdá být tak jed-

Pro co tedy žijeme?

Pro
č?

Je to snad tím, že 
nemáme odpovědi?Jak jinak by se to mohlo stát?

Jaký je můj názor?

Cožpak se neříká, že láska 

prochází žaludkem?

Proč někteří lidé nejedí?

Každá karamelka se jednou rozplyne.
Myslet pozitivně

Chuť žít



Trefa | 5

 … ALE PROTO, ABYCHOM…

Pro
č?

Chuť žít

bude. Stačí jen ten samotný požitek 
z jídla – ať už je sladké nebo slané. 
Zkrátka a dobře, když se dobře „na-
dlábneme“, nějaký problém nám 
zkrátka náladu jen tak nezkazí. 
Díváme se na problémy v lepším 
světle, snáze docházíme 
k jejich řešení. Nemáme-li pro- 
blémy, život je hned mnohem hezčí 
a veselejší. A proto také jíme z toho 
důvodu, abychom žili.
Dobrá snídaně je základem do-
brého dne. Já mám snídani každý 
den, a proto si užívám sedm dní 
do týdne. Mé dny jsou velmi 
vyčerpávající, ale zvládám je bez 
jakýchkoli komplikací.
Proč někteří lidé nejedí? Odpověď 

je velmi jednoduchá. Buď nemo-
hou, nebo nechtějí. Většinou 
nechtějí mladé dívky – mají 
zkreslenou představu o svém těle 
a domnívají se, že přibývají na váze 
– což se jim nelíbí. Přestávají jíst, 
a proto jejich váha drasticky klesá 
a dívky pak bojují o holý život. 
Dále jsou tu lidé, kteří nemohou 
– jinými slovy nemají peníze. Jsou 
rádi, když uživí sebe a svou rodinu. 
Bohužel, těchto lidí přibývá. Proto, 
když vidím, jak někdo v jídelně ne-
chá na svém talíři kaši, maso nebo 
cokoli jiného, za co by jiní lidé dali, 
nevím co, pomyslím si, že by si lidé 
měli začít číst noviny a sledovat 
zprávy.

Anna Nováková
Jíme proto, aby-
chom žili. Někteří 
ale mohou namít-
nout – žijeme 
proto, abychom 
milovali, milujeme 
proto, abychom žili. 
Cožpak se však neříká, že láska 
prochází žaludkem?
Proč vlastně jíme? Jídlo nám 
přináší potěšení, energii, zbavuje 
nás stresu a samozřejmě, přidává 
kila navíc. Jak se také říká, všeho 
moc škodí.
Když se dobře najíme, myslí nám to 
lépe, cítíme se lépe, všechno se zdá 
jednodušší. Samozřejmě, že když se 
přejíme, Albert Einstein z nás ne-

toho chceme strašně moc 
a na konci toho litujeme. Až na to, 
že mnohdy svůj cíl nesplníme 
a litujeme toho ještě víc. My vlastně 
ani pořádně nevíme, co vlastně 
chceme. A když už to víme, je příliš 
pozdě. Lidé se často rozhodují na 
poslední chvíli a pak toho litují.
Život má mnoho stránek, těch 
dobrých, ale i těch zlých. Chvíli 
jsme na dně, chvíli jsme nahoře. 
Ale jakmile jsme úplně na dně, 
dochází nám pravý smysl života. 
Vždyť život je chvíle krásy, pohody 
a klidu. Až když nemáme chuť žít, 
dochází nám naše chyby, které jsme 
celý život dělali. Stejně tak jako 
kuchař musí odhadnout správnou 
dobu varu, my musíme odhadnout 
konání věcí v ten pravý čas. Když 
příliš spěchá, jídlo je rozvařené a ve 
výsledku nemáme z výkonu vůbec 
nic. Takhle je to i v životě. Na věci 
nemůžeme spěchat, ale ani je příliš 
zanedbávat. My jsme strůjci svého 
života, pokud se nám něco nelíbí, 

měli bychom to změnit. Život je jen 
jeden. 
Ale pravou podstatou života je 
myslet pozitivně, i když se nám 
něco nedaří. Stejně tak jako se 
kuchař učí ze svých chyb, tak se 
i lidé poučují z toho, co dělají 
špatně. Ale většinou až v tu chvíli, 
kdy je příliš pozdě. 
Proto by se lidé měli zamyslet 
předtím, než něco udělají. Každá 
sekunda našeho života je jedinečná, 
stejně tak jako každý kousek 
výborně propečeného steaku. 
Každá sekunda má chuť. A v nás se 
také musí najít chuť. Chuť žít.
Život je plný krásných chvíl a je 
jen na nás, abychom si ho užívali 
naplno. Až v konci svého života 
si uvědomíme, jak krásný život 
vlastně je.
Stejně tak jako se těší karamelka 
v bonboniéře na to, až ji někdo 
vytáhne a započne epochu jejího 
života.

Tereza Kouřilová
Vždyť život se 
občas zdá jako 
bonboniéra, nikdy 
nevíme, co ochut-
náme. Rozplývá 
se jako karamelka 
na jazyku, tak 
pomalu, ale i přesto se nám zdá, 
že utíká neúprosně rychle. Každá 
karamelka má jinou chuť, někdy 
sladkou, plnou lásky a klidu, jindy 
hořkou, plnou smutku a beznaděje. 
Ale každá karamelka se jednou 
rozplyne. Když se tak stane, mu-
síme sáhnout po nové a je jen na 
nás, jestli bude sladká nebo hořká. 
Náš život ale není jen o jídle, i když 
má stejnou náplň jako bonbony 
z bonboniéry. O této náplni 
rozhodujeme my, ovlivňujeme ji, 
ochutnáváme ji kousek po kousku, 
lehce se rozplývá, ale stále neztrácí 
na intenzitě a chuti.
Říká se, že hlad má velké oči. Stejně 
jako hlad má velké oči i život. Vždy 
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 HODY HODY DOPROVODY…
Spravné odpovědi:
1 a | 2 b | 3 b | 4 a | 5 b | 6 b | 7 a | 8  a | 9 a | 
10 a | 11 b | 12 b ||

1) Kdy se vlastně slaví Ve-
likonoce?
a) v neděli po prvním jarním 
úplňku
b) po konci masopustu

2) Velikonocům předchází 
období půstu. Kolik dní 
trvá?
a) 30
b) 40

3) V tomto období je cel-
kem 6 nedělí, které mají 
svá tradiční jména. Té 
první se podle toho, že ženy 
nosily černé šátky, říkalo?
a) Smutná
b) Černá

4) O páté neděli se vynášela 
figurina, symbolizující 
odcházení zimy. Jak se jí 
říkalo?
a) Morana
b) Mařena

5) V týdnu před Ve-
likonocemi se říkalo středě 
Škaredá. Proč?
a) V ten den bývalo škaredé počasí
b) Kdo se v ten den škaredil, 
škaredil se celý rok

6) Čtvrtek před Velikonoce-
mi se nazývá?
a) Modrý
b) Zelený

7) Která pověra se váže 
k Velkému pátku?
a) Otevírala se země a vydávala 
poklady
b) Vodníci jezdili na koních na 
souši

8) Jak se říká sobotě před 
Velikonocemi?
a) Bílá
b) Jasná

9) Neděle velikonoční byla 
ve znamení svěcení pokrmů. 
Zcela určitě mezi ně patřil:
a) Mazanec
b) Perník

10) O Pondělí velikonočním 
se dodržuje jeden z těchto 
zvyků:
a) Zdobení kraslic
b) Pečení vánoček

11) Proč je vajíčko sym-
bolem Velikonoc?
a) Slepice začaly snášet
b) Je symbolem života a jara

12) Co musíte udělat, aby 
vás nepokakal beránek, 
tedy abyste neměli až do 
příštích svátků jara smůlu?
a) Postit se o Neděli velikonoční
b) Vyhodovat nebo darovat aspoň 
jedno malované vajíčko a vzít si na 

sebe něco nového.
Kateřina Hajnyšová, VII. A
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VELIKOnOČnÍ tRADICE
Všichni jsme se těšili na velikonoční prázdniny, které letos začínaly 
už od 24. března. Ale co o nich vlastně víme, vyzkoušejte si náš test 
s názvem Nepokaká vás beránek? a zjistěte, jak jste na tom. 
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Tereza Dobiášová – Jaro
Ptáčci krásně zpívají,
vůni jara vítají,
všechno kvete, zelená se,
obdivujeme se té kráse.

Sněženky v zahradě
krásně se bělají,
pejsci nám za plotem
vesele štěkají.

Lukáš Nedělník – Jaro
Zimo, ať jsi pryč,
mám od jara klíč!
Posviť na zem, sluníčko,
ať je teplo maličko.
Zima už je pryč,
kvete petrklíč.

Matyáš Müller – Jaro
Bylo jednou jedno jaro,
které rádo malovalo.
Malovalo listy, louky,
motýly a různé brouky.

Vzbuď se, jaro, honem vstávej!
Motýli se klubou z kukel,
lišky mají mláďata,
a ty ještě zatím spíš,
když je zima chlupatá. 

Anežka Pospíšilová – Jaro
Sluníčko už pěkně rozehřálo
led a sníh,
ptáci zpívají ve větvích.
Sněženky, bledule
i petrklíč nám z trávy mávají,
i včelky k sobě volají,
narcisy i tulipány
zdobí žlutě všechny brány.
Jaro dělá pěkný den,
pojďte všichni rychle ven.

Lucie Kotková – O jaru
Jaro lidé vítají,
stromy už rozkvétají.
Sněženky a bleduje,
ze sněhu nic nezbude.

Odhodíme kabáty,
vyměníme za šaty.
Vlaštovky už přilétají
dlouhou cestou z teplých krajin.

Skřivani už zpívají,
na poli zas létají.
Už se rodí mláďata,
nejhezčí jsou koťata.

 JARO JE TADY!

JARnÍ BáSnĚnÍ
I žáci na prvním stupni, konkrétně ze 4. A, už vyhlížejí jaro, čekání na 
ně si zkrátili tvorbou tematických básní a kreseb, malou ochutnávku 
máte k dispozici o pár řádků níže. 

Jakub Šindler – Báseň o jaru
Hurá, jaro už je tu,
včelka sedí na květu
Travička se zelená
a tulipán červená. 
Sluníčko nám pěkně září,
není to však jako v září.
Hurá, hurá, už je tady,
půjdem si hrát do zahrady.

Trefa | 7
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 Z FANTASKNÍHO SVĚTA…

Já A ŽIVOt
Láska – hybná síla „vesmíru“ 
– prostupuje našimi příběhy, 
i těmi fiktivními. Začtete se?

Probudil jsem se tak náhle, 
jako by mne někdo udeřil 
do obličeje. Nade mnou se 

klenul bělostný strop, v rohu se 
krčila malá černá prasklina. Už 
zase. Ten zvláštní sen. Dnes se mi 
zdál už popáté. Stály přede mnou 
tři ženy, obklopené bílou mlhou. 
Ta první měla blonďaté vlasy. Ta 
prostřední byla rusovlasá. A ta po-
slední měla černé vlasy.

Ta první, blondýna, se vždy otočila 
a odešla pryč. Ta rusovláska vždy 
zesmutněla a její kadeře začaly 
pomalu padat a každý vlas se 
proměnil v růži. A ta poslední se 
vždy jen usmála.

Až donedávna jsem netušil, co 
to má znamenat. Ale něco teď už 
tuším. Má blonďatá přítelkyně, 

nebo spíš už 
bývalá přítelkyně, 
mě opustila před 
třemi týdny. Mi-
luje někoho jiného 
a já to respektuji. 
Rozloučila se 
v dobrém. 
A pak se 
otočila 
a odešla. Ale co 
teď? Žádnou zrzku neznám.

Jako každou sobotu jsem se vy-
dal do kavárny a posadil se ke 
stolu v rohu u okna. Upíjel jsem 
horkou kávu a užíval si její vůni.
Nepřítomně jsem koukal z okna, 
a tak jsem nepostřehnul hned, že 
hlasy u pultu se dramaticky zvýšily. 
Pohlédl jsem tím směrem. Muž 
křičel na číšníka za pultem, který 

rozčileně 
rozhazo-

val rukama. 
Jedna žena se 
zvedla od stolu, 
nechala na stole 
peníze a měla 

v úmyslu odejít. 
Muž ale obrátil 
zničehonic 

svou pozornost 
na ni. „A co ty zdrháš, ty slepice?“ 
Rozmachoval se a zjevně bylo pro 
něj těžké držet rovnováhu. Vstal 
jsem a hodil na stůl peníze. Prochá-
zel jsem mezi stoly a blížil se k nim. 
Muž se rozpřáhl, dlaň zaťatou 
v pěst a mířil ženě do obličeje. 
Těsně před tím, než by jí vrazil, 
jsem jeho pěst chytil a zkroutil 
mu ruku. Sesul se na zem a ječel 
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 … NAŠICH ŽÁKŮ

sprosté nadávky. „Zavolejte policii,“ 
utrousil jsem k číšníkovi, popadl 
jsem ženu za ruku a vyběhl s ní na 
ulici. „Jste v pořádku?“ zeptal jsem 
se a teprve teď jsem si ji pořádně 
prohlédl. Byla drobná a trochu 
menší než já. Ale co mne upoutalo 
nejvíc, bylo to, že do culíku měla 
svázané vlasy barvy mědi. Byla to 
zrzka.

  „Ano, děkuji vám,“ usmála se, ale 
stále vypadala trochu roztřeseně. 
„Nevím, co bych bez vás dělala,“ 
řekla mi vážně. „Pravděpodobně 
byste měla monokl,“ odtušil 
jsem trochu úsměvně a dál si ji 
prohlížel. „David,“ natáhl jsem k ní 
ruku. „Jana,“ představila se i ona. 
„Mohli bychom zítra někam zajít,“ 
navrhl jsem přátelsky. „Moc ráda,“ 
odpověděla k mému překvapení 
i radosti. „Tak v osm U Zvonu!“ 
„Domluveno,“ vydechl jsem 
a rozloučil se.

Jistě si domyslíte, co se dělo pak. 
Oba jsme si navzájem připadali 
sympatičtí a rádi jsme spolu trávili 
volné chvíle. Brával jsem ji do 
divadla a byl s ní moc rád. A naše 
přátelství přerostlo ve vztah. Sen 
teď na nějakou dobu odezněl, téměř 
jsem na něj zapomněl. Byli jsme 
spolu šťastni a nic nám to nemohlo 
zkazit. Ale to bylo jen zdání. Rako-
vina se krčila tiše v jejím těle jako 
bubák pod postelí. Jednoho dne 
zničehonic Jana upadla, přišli na 
to v nemocnici. Nastoupila léčba. 
Začaly jí vypadávat vlasy. Nosila 

šátek. A pak ji jednou zase pro-
pustili domů. Myslel jsem, že je 
všechno v pořádku, že se z toho 
dostala. A pak se mi svěřila, že chce 
dožít doma se mnou.

Asi dva týdny na to, kdy ji propus-
tili, znova upadla. Když jsem vyta-
hoval v rychlosti a strachu mobil, 
vypadl mi z ruky na zem 
a roztříštil se. Vyschlo mi v ústech. 
V záchvatu paniky jsem si k ní 
klekl a nadzdvihl ji. Žila. Upřela 
na mě oříškové oči. „Sbohem,“ 
uniklo jí z oschlých rtů, tiše jako 
zašumění větru. Ještě stihla zavřít 
oči a navždy mi tak skrýt pohled 
do očí, které mě milovaly. Pohasly 
jako drobné plamínky.

Bylo to období, kdy jsem sotva 
promluvil. Panáky vodky do mne 
létaly jeden za druhým. Ten sen 
se vrátil. Další kousek skládačky 
jsem pochopil. Zmizela. Odešla. 
Umřela... Žaluzie mého bytu byly 
trvale zatažené. Nezapnul jsem 
televizi, počítač, rádio, nic. Žil jsem 
ve tmě a často sedával v koutě, 
v rohu místnosti.

Ticho a samotu protrhl hlas 
zvonku. Několik vteřin jsem setrval 
bez pohnutí. Zvonek se ozval 
znova. Jako ve snu jsem došel ke 
dveřím a otevřel je. Na prahu stála 
Lenka, má nejlepší kamarádka 
už od základky. „Ahoj, Dave,“ 
pozdravila tiše. „Jdu za tebou... 
Mohu jít dál?“ zkoumavě na mě 
pohlédla modrýma očima. „Jasně...

jen pojď,“ zabručel jsem a uhnul, 
aby mohla vejít. Moc uklizeno 
jsem tam neměl. Od toho dne jsem 
kašlal na všechno. Zřejmě ji to ani 
v nejmenším nerozhodilo. Zavřel 
jsem dveře a proužek světla proni-
kající z chodby znova spolkla tma 
mého bytu.

„Moc mě to mrzí,“ řekla potichu 
a objala mě. „Jo, mě taky,“ mumlal 
jsem a opětoval její objetí. Nechtěl 
jsem se o tom bavit. Nechtěl jsem 
nic. Chtělo se mi skočit po hlavě 
z okna. To bylo všechno. „Nesmíš 
to vzdávat,“ prohlásila vážně, jako 
by měla radar na mé myšlenky. 
Pohladila mě po tváři a donutila 
mě se na ni podívat. „Pomůžu ti 
se z toho dostat. Hlavně neudělej 
nějakou kravinu,“ pravila vážně 
a v očích měla odhodlaný výraz. 
Ty oči... Proč jsem si jich dřív 
nevšímal? Netuším. Mdle jsem se 
pokusil usmát. Ale měl jsem ztuhlé 
svaly. Tak jsem aspoň pohladil 
Lenku po tváři a při tom jí zastrčil 
za ucho dlouhý lesklý pramen 
černých vlasů. Černé vlasy... Pocho-
pení bylo jako rána palicí. Lenka je 
ta třetí. Zaraženě jsem na ni civěl, 
jako bych ji viděl poprvé v životě. 
Spustil jsem ruku k tělu. Usmála se 
na mě. Přesně jako v tom snu. Měla 
ďolíček na bradě.
  Znova se ke mně přitiskla. „Nene-
chám tě všechno vzdát,“ špitla tiše.

Text: Anna Nováková, IX. A
Ilustrace: Zuzka Macková, VII. A

KLÍČOVá SLOVA

sen | ženy | blondýna | růže | přítelkyně | rusovláska | kavárna | slepice | peníze | pěst | 
policie | číšník | zrzka | monokl | sympatie | David | Jana | vztah | rakovina | nemocnice | 
šátek | dožití | mobil | odchod | ticho | samota | kamarádka Lenka | poraženecká nálada | 
pochopení | rána palicí | ďolíček na bradě ||| 
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 TROCHA ZEMĚPISU…

VLAJKY SVĚtA
Státní vlajka – jeden ze základních státních symbolů reprezentu-
jících jeho historii, útrapy či vítězství. Některé jsou velmi kompliko-
vané, některé velmi jednoduché, některé se podobají. To je to, oč tu běží. 

Věděli jste, že naše původní 
vlajka byla pouze červeno-bílá 
a že modrý klín umístěný v její 

žerďové části až po vzniku Československa 
reprezentoval původně Slovensko? 
Dokonce existuje věda, která se zabývá his-
torií a symbolikou vlajek a praporů – tzv. 
vexilologie (z řeckého logos – věda – 
a latinského vexillum, velum – plachta). 
Pojďme se podívat na některé z nich, které 
se na první pohled velmi podobají. 

ČesKá rePuBLiKA

Hlavní město: Praha
Populace: 10 513 800 obyv. (2013)
rozloha: 78 866 km2

Měna: česká koruna (CZK)
Národní doména: .cz
O vlajce: Základ vlajky tvoří dva stejně 
široké pruhy – červený dole a bílý nahoře. 
Mezi pruhy je směrem od žerdi umístěn 
modrý klín, který od roku 1918, kdy 
vzniklo samostatné Československo, 
reprezentoval Slovensko. Vlajka značí 
národní jednotu, s výjimkou 2. světové 
války je její vzhled používán dodnes, a to 
s jediným rozdílem – modrý klín značí 
Moravu. 

fiLiPíNy

Hlavní město: Manila
Populace: 99 275 100 obyv. (2014)
rozloha: 300 000 km2

Měna: filipínské peso (PHP)
Národní doména: .ph
O vlajce: Vlajka přijata roku 1946, kdy 
země získala nezávislost na USA. Trikolóra 
bílé, červené a modré byla zvolena s odka-
zem na USA, které v minulosti získaly na-
dvládu nad ostrovy. Vlajka je tedy složena 
ze dvou vodorovných pruhů červené 
a modré barvy a bílého trojúhelníku 
v žerďové straně vlajky. Tři zlaté hvězdy 
v každém z vrcholků trojúhelníku zastupu-
jí tři hlavní filipínské ostrovy – Mindanao, 
Luzon a Visayas. Uprostřed klínu je navíc 
zlaté slunce s osmi paprsky ve tvaru meče, 
které symbolizují prvních osm zakláda-
jících provincií. Zajímavostí je, že pořadí 
pruhů není pevně dáno – modrý pruh je 
umístěn nahoře pouze v období mírového 
stavu. 

JAPONsKO

Hlavní město: Tokio
Populace: 127 180 000 obyv. (2014) 
rozloha: 377 873 km2

Měna: japonský jen (JPY)
Národní doména: .jp
O vlajce: Symbolika japonské vlajky je 
stará několik tisíciletí. Červený kruh na 
bílém pozadí značí vycházející sluneční 
kotouč – japonsky hinomaru. Kult slunce 
se zde těšil velké váze, japonští císaři 
považováni za potomky sluneční bohyně 

KAM dÁl?

Pokud Tě toto téma zaujalo a chtěl by ses 
toho dozvědět více, mrkni na stránku 
www.statnivlajky.cz, ze které jsme čerpali. 



Trefa | 11

Trefa | 11

 … NIKOHO NEZABIJE

Amaterasu. Tento symbol nalezneme na 
okrasných vějířích „gunsen” pocházejících 
již ze dvanáctého století. V 15. a 16. století 
se symbol uchytil jako vojenská insignie 
a byl zobrazován na vojenských standar-
tách. Když se roku 1870 Japonsko vyma-
nilo ze své dobrovolné izolace a začalo 
navazovat kontakt s ostatními zeměmi, 
rozhodlo se využít tento prastarý symbol 
jako ústřední motiv své národní vlajky.

SOUtĚŽ

Pokud poznáš, jakému státu patří tato 
vlajka a doplníš chybějící informace, můžeš 
získat sladkou odměnu. Pozor, soutěž je 
omezena prvními pěti úspěšnými řešiteli. 

Hlavní město: ____________________
Populace: ________________________
rozloha: _____________________ km2

Měna: ___________________________
Národní doména: ._________________

BANgLADéŠ

Hlavní město: Dháka
Populace: 152 518 015 obyv. (2012)
rozloha: 143 998 km2

Měna: bangladéšská taka (BDT)
Národní doména: .bd
O vlajce: Vlajka Bangladéše byla přijata 
17. ledna 1972 a s výjimkou zeleného 
pozadí je velmi podobná vlajce japonské. 
Původně byla používána vlajka se zlatou 
mapou země, od této podoby však bylo 
z důvodu zjednodušení upuštěno. Vlajka je 

tedy složena ze zeleného listu a červeného 
kruhu. Kruh není umístěn přesně ve 
středu vlajky, ale je posunut mírně 
k žerdi, což při zavěšení vlajky vytváří ilu-
zi, že je kruh skutečně umístěn ve středu. 
Kruh značí počátek nezávislosti nebo 
také slunce vycházející nad Bengálským 
zálivem. Zelené pozadí symbolizuje zdejší 
úrodnou krajinu a zelená je také tradiční 
barvou islámu.

sPOJeNé sTáTy AMericKé

Hlavní město: Washington, D. C. 
Populace: 317 706 000 obyv. (2014)
rozloha: 9 629 090 km2

Měna: americký dolar (USD)
Národní doména: .us
O vlajce: První zmínka o vlajce USA se 
objevuje v roce 1777, inspirována vlajkou 
tzv. Synů svobody – skupiny aktivistů pro-
testujících proti zavedení anglického cla 
v amerických koloniích. Odtud 13 pruhů 
symbolizujících první kolonie účastnící 

se těchto bojů a původně také 13 hvězd 
uspořádaných do kruhu. Současná podoba 
vlajky schválena roku 1912 zachovává 
13 pruhů označujících první členské státy, 
avšak počet hvězd vzrostl o nové členské 
státy ze 13 na 50. Padesátá hvězda zdobí 
vlajku od roku 1960, kdy se posledním 
členským státem oficiálně staly Havajské 
ostrovy.

LiBérie

Hlavní město: Monrovia
Populace: 4 294 000 obyv. (2013)
rozloha: 111 369 km2

Měna: liberijský dolar (LRD)
Národní doména: .lr
O vlajce: Libérijská vlajka, pocházející 
z roku 1847, připomíná na první pohled 
vlajku USA. V její podobě se tak odráží její 
koloniální minulost. Libérie však nebyla 
klasickou kolonií, od roku 1822 sloužila 
jako kolonie osvobozených otroků z USA. 
Původní vlajka zobrazovala místo bílé 
hvězdy křesťanský kříž. Ten byl později 
nahrazen hvězdou jako výraz nezávislosti 
Libérie. Jedenáct bílých a červených pruhů 
odkazuje k jedenácti mužům, kteří pode-
psali liberijskou deklaraci nezávislosti. 
Modré pole v levé horní části vlajky značí 
africký kontinent a hvězda sama o sobě je 
symbolem zářné budoucnosti Libérie.
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2) Výběr literatury
- podle toho, zda jsi na prvním, 
nebo druhém stupni, vyber si kni-
hu z odpovídajícího seznamu, která 
tě zaujala. Na stránkách je uveden 
pouze jejich seznam, nelze si je tedy 
stáhnout do počítače. Pokud máš 
možnost, půjč si ji od kamaráda 
nebo zkus navštívit knihovnu.

3) „Test“ z přečtené knihy – poté, 
co knihu přečteš, vrať se zpět na 
stránky a vyplň – pokud možno 
správně – test, který se k dané 
knize vztahuje. Pokud se Ti podaří 
test vyplnit správně, získáš na svůj 
účet 50 korun, kterými budeš moci 
podpořit konkrétní dobročinný 
projekt (např. můžeš pomoci 
setkání vozíčkářů na Velehradě, 
přispět na provoz chráněné dílny 
pro lidi s mentálním či tělesným 

postižením, přispět vozíčkáři 
Pepovi na handbike; a mnoho 
dalších charit). Možností je celá 
řada, vše záleží jen na tobě. 

1. St. – DESEt tItULů

A. Ransome – Boj o ostrov
E. Frynta – Písničky bez muziky
V. Čtvrtek – Cipísek
K. Čapek – Dášeňka
J. Werich – Fimfárum
J. K. Rowlingová – Harry Potter
P. Šrut – Lichožrouti
E. Kästner – Luisa a Lotka
A. A. Milne – Medvídek Pú
D. Defoe – Robinson

2. St. – DESEt tItULů

W. Shakespeare – Romeo a Julie
J. London – Bílý tesák
Ch. Paolini – Brisingr
A. Franková – Deník
I. Březinová – Držkou na rohožce
J. Flanagan – Hraničářův učeň
E. A. Poe – Jáma a kyvadlo
J. Giono – Muž, který sázel stromy
J. R. R. Tolkien – Pán prstenů
J. Wyndham – Den Trifidů

co to je?
Čtení pomáhá je charitativní pro-
jekt, do kterého se můžeš zapojit 
i ty. Jeho „cílem je spojit potěšení ze 
čtení s radostí z pomoci druhým“.

Jak můžu pomoci právě já?
Je to snadné, stačí vlastně jenom 
přečíst některou z knih, které 
jsou uvedeny na stránkách pro-
jektu, odpovědět správně na kon-
trolní „test“, který by měl zamezit 
podvádění, a virtuálních 50 ko-
run se vám v případě správného 
zodpovězení testu připíše na váš 
účet. Pak záleží jen na vás, kterému 
z projektů tuto částku dáte.

co musím udělat?
1) Registrace
- lze provést zdarma na stránkách 
projektu: www.ctenipomaha.cz.
Pozor: při registraci uváděj prav-
divé údaje, tj. přesný název školy 
(ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1, 
Šumperk), ročník, třídu, jméno 
a příjmení atd.

 POMOZ I TY!

ČtEnÍ POMáHá
Baví vás číst a klidně byste i pomohli tomu, kdo to potřebuje? Rádi 
pomáháte druhým a nevadí vám čtení? Pak věnujte pozornost tomu-
to článku, neboť vám osvětlí, jak dělat obě věci najednou. 

39 546 450
rozdělených korun

407
ukončených charit

916 836
přečtených knih

210 073
zúčastněných

„Čtení je úžasná 
zábava. Teď může 
být ještě něčím 
víc pro vás i pro ty, 
kterým pomůžete.“
www.ctenipomaha.cz
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 ORIGAMI | HÁDANKA

ŽáKYnĚ UČILY ORIGAMI
Žákyně teprve šestého ročníku Denisa Vu a Maria Jedličková už stály 
na pozici vyučujících. Stalo se tak v době jarních prázdnin v šumperské 
knihovně, kdy knihovnicím ze Šumperska ukazovaly, jak složit tulipán. 

Když jsem dorazila na místo, 
zastihla jsem obě děvčata 
v okamžiku, kdy si podle 

videa opakovaly postup skládání 
tulipánu. Chvíli ale trvalo, než 
se dostaly „na řadu“. Několik 
dospělých lektorek včetně paní 
spisovatelky Markéty Pilátové 
učilo ostatní vyrobit „jednoduché“ 
origami – skákající žábu, hvězdičku 
z proužku papíru, hvězdici z papí-
rových obalů od porcovaných čajů. 
Na závěr přišly na řadu Denisa 
s Marií. Do poslední chvilky jsem 
poslouchala jejich vystoupení – byly 
skvělé. Však se přece na svůj úkol 
řádně a zodpovědně připravovaly. 
Děkuji jim za vynikající reprezen-
taci naší školy.   

Mgr. Zdeňka Krejčí

JAK nA tULIPán? Ukazovaly v šumperské knihovně zleva Denisa 
Vu a Maria Jedličková, žákyně 6. B. | Foto: Mgr. Zdeňka Krejčí

POZnáŠ, CO tO JE?

táPEŠ? 

Pokud tě nenapadá, co by to 
mohlo být, podívej se na stranu 
20.  
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CUKRÁRNOVÁ ZEMĚ
CUKRÁRNOVÁ ZEMĚ

 OSVĚŽENÍ NEJEN NA ZELENÝ ČTVRTEK

DOMáCÍ OKURKOVá LIMOnáDA
Dali byste si něco zeleného, ale zajídá se vám špenát. Můžete to příští 
rok na Zelený čtvrtek zkusit s nazelenalým nápojem – okurkovou li-
monádou. Jak na tento osvěžující nápoj si můžete přečíst níže. 

POStUP:

•	 Okurky omyjeme a oloupeme. 
•	 V té lepší variantě necháme i se slupkou, pokud máme okurky che-

micky neošetřené. 
•	 Okurky nakrájíme na kousky.
•	 Limetky rozkrojíme a vymačkáme z nich šťávu.
•	 Nakrájené okurky vhodíme do mixéru a pečlivě rozmixujeme. 
•	 Rozmixované okurky přelijeme do džbánu a přilijeme 0,5 l vody. 
•	 Směs vložíme do lednice a necháme asi 20 min. louhovat.
•	 Poté okurky přecedíme přes jemné sítko do jiného džbánu a dolijeme 

zbytkem vody. 
•	 Přidáme limetkovou šťávu. 
•	 Limonádu osladíme medem.
•	 Okurkovou limonádu pečlivě promícháme a dáme vychladit do led-

nice.
•	 Okurkovou limonádu podáváme v horkých dnech jako výborný 

osvěžující nápoj. 
•	 Doplníme kostkami ledu, brčkem a ozdobíme kolečkem okurky.

InGREDIEnCE:

2 ks limetky
3 lžíce medu
2 ks salátové okurky
1 litr vody

AnKEtA:

Máte rádi okurkovku?

Michaela Jiroušová, IV. A:
„Blé…“

Valentýna Kubelová, V. B:
„V žádném případě.“

Dan Smejkal, II. B:
„Ano, mám.“

Tereza Haluzová, VII. B
„Asi jo.“

Martina Plháková, VI. C:
„Ano, chutná mi.“

Paní učitelka Jarmarová:
„Jednou za čas si ji dám ráda.“

Paní učitelka Uhlířová:
„V létě na osvěžení výborná.“

Paní učitelka Plisková:
„Fůůj.“

Foto: receptyonline.cz
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Byla jednou jedna Cukrárnová země. Ta země 
byla plná bonbónů, žvýkaček, lízátek, cukrové 
vaty, zákusků, čokolády i sušenek. Žil tam ale 

i jeden král, Cukřík se jmenoval. Měl své poddané, 
malé lidičky, kteří se jmenovali Bonbónci. 

Jednou se stalo, že krále Cukříka začaly bolet zuby. 
Všechny zuby. Bylo to moc moc hrozné. Ale jednou 
se to dozvěděl král Zubař ze Zubařové země, 
a tak přijel za králem Cukříkem. Pozdravili se. 
Král Cukřík se zeptal, co potřebuje. Zubař mu 
pověděl, že ví o tom, že ho bolí zuby a že mu 
chce pomoct, ale král Cukřík se začal bát, 
a tak mu pověděl, že nemá čas, že musí jíst bon-
bóny, lízátka... Král Zubař hned poznal, že se Cukřík 
bojí, a tak na to šel chytře. Řekl mu, že u toho může 
jíst bonbóny a tak dále... Jistě že to nebyla pravda, ale 
král Cukřík to nevěděl, a tak si tedy sedl opatrně na 
židli, ani už neměl přes samou bolest chuť na sladko-
sti, což se mu ještě nikdy nestalo. Král Zubař se mu 
podíval na zuby. Měl je úplně černé, a tak se stalo, že 
mu je král Zubař všechny vytrhal, takže mu v puse 
nezůstal ani jeden jediný. 

Tak přišel Cukřík ke svým umělým zubům, na-
pravil se a už nejedl tolik sladkostí. No a protože se 
napravil tak zapůsobilo kouzlo a zuby mu narostly 
nové. Pak oba králové spojili své země, a tak vznikla 
Cukrázubařová země.

Zazvonil zvonec a pohádky o zubech je konec. 

CUKRÁRNOVÁ ZEMĚ
CUKRÁRNOVÁ ZEMĚ
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Text: A. Gräber, III. B; kresba: N. Matochová, VII. A

 VE SVĚTĚ FANTAZIE
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 POZDRAVY ZE SEDLA

FOtOREPKA Z LYŽáKU
V týdnu od 14. do 18. března byli sedmáci na lyžařském výcviku na 
Červenohorském sedle. S nepatrnou stopou závisti jsme poutali zrak 
k zasněženým vrcholkům Jeseníků trčícím ten týden do modré oblohy.  
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 PERLIČKY Z LÉKAŘSKÉHO PROSTŘEDÍ

SMÍCH PRO ZDRAVÍ
Říká se, že čistota a veselá mysl jsou polovinou zdraví, také můžete 
někde zaslechnout, že kdo se hodně směje, prodlužuje si život. Nyní 
máte exkluzivní možnost si život minimálně o jeden den prodloužit.

10. V ordinaci jsou kachličky proto, 
aby každý bacil na nich uklouzl 
a spadl.

11) Heslo v čekárnách zní:  
Nepijte alkoholismus!

12) Lékař musí být umělec, protože 
dělá krevní obrazy.

13) Nevím, jestli mne operovali. 
Paní doktorka mne napřed us-
pala.

Kateřina Hajnyšová, VII. A

1) Lékař je také doktor, ale jen na 
lidi.

2) Musel jsem říct „á“, aby si pan 
doktor mohl vytáhnout z mé pusy 
prst, který si tam strčil. 

3) Operatér má zajímavé povo-
lání, protože páře lidem břicho, 
aby se podíval, co pacienta bolí.

4) Chirurg pracuje jen v rukavicích, 
aby nezanechal otisky prstů.

5) Rentgenem zjišťuje pan doktor 
předměty v cizím těle. 

6) Sestřička našeho pana doktora se 
moc pohoršila. Nejdřív nám dávala 
obrázky a teď už jenom injekce.

7) Rozdíl mezi lékařem a pa-
cientem je v tom, že lékař nosí 
bílý plášť a pacient bílou tvář.

8) V nemocnici mi řekli, že mě tam 
chtějí hospitalizovat. Protože jsem 
nevěděl, co to je, tak si mě tam 
nechali.

9) Sestra píchá injekce, většinou 
píše a pořád něco hledá. Je to její 
chleba. 

VĚDĚLI JStE?

Že obrázek, 
jejž obtéká 
tento text, 
značí tzv. 
Hvězdu života? 
Mezinárodní 
znak zdravot-
nické záchranné služby? Uvnitř 
této hvězdy vidíme tzv. Aeskulapo-
vu užovku pojmenovanou podle 
Asklépia – starověkého řeckého 
boha lékařství. Podle jiné teorie se 
jedná o parazita, známého jako 
vlasovec medinský, který se z těla 
hostitele dostává namotáváním na 
kus dřívka. 
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 NETRADIČNÍ SPOJOVAČKA

VYZnáŠ SE?
Spoj k sobě logo týmu hrajícího NHL s jeho názvem. Aby to nebylo 
úplně jednoduché, jsou jednotlivá loga zvětšena tak, že viditelný je 
pouze určitý detail. Určíš správně, co k sobě patří?  

1 2

3 4

5 6

7 8

colorado avalanche

edmonton oilers

pittsburgh penguins

new york rangers

anaheim ducks

dallas stars

new jersey devils

carolina hurricanes

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

táPEŠ? 

Pokud nepoznáváš všechny týmy 
nebo si chceš ověřit správnost 
svých domněnek, koukni na 
stranu 20.
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 MANGA JEDE!

TRUE lOVE
Přicházíme s prvním dílem anglicko-japonsko-českého manga komiksu. 
Co je to manga si můžete přečíst v boxu, umístěného hned vedle ko-
miksu. Pro přehlednost čtěte vzestupně dle níže uvedených čísel. 

1
2

3
4

5
6

MAnGA

Když se řekne 
manga, řadě lidí se 
vybaví země vy-
cházejícího slunce 
– Japonsko. Právě 
to je totiž domovem 
tohoto v dnešní 
době již celosvětově 
rozšířeného druhu 
komiksu. Je téměř 
beze smyslu 
zmiňovat, že manga 
se v zemi svého 
původu těší velké 
oblibě, a to jak 
mezi dětmi, tak 
mezi dospělými. 
Hned po Japonsku 
si někteří vybaví 
velké, výrazné oči 
a excentrické účesy 
trčící do prostoru. 
Tento pro mangu 
typický styl kresby 
se vyvíjel v Japon-
sku po 2. světové 
válce, ale podle 
některých zdrojů 
sahá daleko do 
japonské minulosti. 
Příběhy objevující 
se v manze jsou také 
častým námětem 
animovaných filmů 
– anime. 

Anna Nováková, IX. A



 20 | Trefa

 20 | Trefa

 POD LAVICÍ…

tAJEnKA
Luštit pouze na vlastní nebezpečí. Příjemnou zábavu přeje redakce. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

LEGEnDA:

1) táta a …
2) píšeme na tom ve škole
3) sestřička a …
4) malá kytara se čtyřmi strunami
5) bytost s křídly a svatozáří
6) je to pod stromečkem
7) plod jehličnatého stromu

Tajenka: __________________

←

VÝSLEDKY SPOJOVAČKY
Čekni správné odpovědi spojovačky ze strany 18. Poznáváš všechny týmy?

POZnáVáŠ tO?
Odpověď na hádanku ze str. 13.

KANADSKÝ POLÁRNÍ MEDVĚD 
VE SNĚHOVÉ VÁNICI

František Kohár, VII. A
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