
Tento text můţe obsahovat 

175 -225 slov. 

Účelem bulletinu je poskyto-

vat specializované informace 

cílové skupině osob. Bulletiny 

představují vynikající způsob 

reklamy pro váš výrobek 

nebo vámi poskytovanou 

sluţbu, často dodávají vaší 

organizaci věrohodnost a 

vytvářejí identitu organizace 

mezi organizacemi stejného 

druhu, členy organizace, 

jejími zaměstnanci nebo pro-

dejci výrobků.  

Nejdříve určete cílovou skupi-

nu, které má být bulletin ur-

čen. Touto skupinou můţe 

být kdokoli, pro koho by moh-

ly být informace obsaţené v 

bulletinu uţitečné, jako napří-

klad zaměstnanci nebo oso-

by, které se zajímají o výro-

bek nebo o vámi poskytova-

né sluţby. 

Můţete sestavit seznam ad-

resátů z odpovědí, seznamů 

informací o zákaznících, 

vizitek shromáţděných na 

veletrzích nebo členských 

seznamů. Je také moţné 

zakoupit seznam adresátů od 

společnosti. 

Katalog aplikace Publisher 

vám poskytuje velké mnoţ-

ství publikací, které odpoví-

dají stylu vašeho bulletinu. 

Potom stanovte, jak mnoho 

času a peněz chcete věnovat 

na vytvoření a distribuci bull-

etinu. Tyto okolnosti vám 

pomohou určit, jak často má 

být bulletin vydáván a v jaké 

velikosti. Doporučujeme vy-

dávat bulletin alespoň jednou 

za čtvrt roku, aby byl povaţo-

ván za spolehlivý zdroj infor-

mací. Vaši zákazníci a za-

městnanci se tak budou těšit 

na kaţdé vydání bulletinu. 

Nadpis hlavního textu 

Nadpis vedlejšího textu 

Tento text můţe obsahovat 

75 - 125 slov. 

Nadpis je důleţitou součástí 

bulletinu a měl by být zvolen 

s rozvahou. 

Krátce řečeno, nadpis by měl 

vyjadřovat obsah textu a 

přitáhnout pozornost čtenářů. 

Vytvořte nadpis dříve, neţ 

napíšete text. Snadněji se tak 

vyvarujete odbíhání od téma-

tu. 

Mezi příklady moţných nad-

pisů uvádíme: Náš výrobek 

získal první cenu v ... !, Nový 

výrobek vám ušetří čas!, Úsilí 

členů překonává očekávání, 

Otevíráme novou kancelář 

atd. 

 

Listopad—prosinec 
2019 

Trivium Revue 

Zaměstnavatel 



 Tak jsme tu opět s novým číslem, tentokrát ve vánočním stylu a tímto 

Vás chci přivítat vánočním editoriálem. Všichni moc dobře víme, že Vánoce 

jsou svátky klidu a míru, což se vám trochu pokusím vyvrátit ve fejetonu o 

Vánocích.  Dále vás v tomto vánočním čísle seznámíme s trendy letošních Vá-

noc, s věcmi, které se u nás ve škole líbí a s naším výborným cukrovím. Máme 

tu pro vás také pár tipů na filmy, od těch nejromantičtějších po ty nejvtip-

nější. Dozvíte se, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a budete mít jedineč-

nou možnost zjistit, jak slaví Vánoce náš učitel Mark Tibbles, který u nás 

učí angličtinu. Kde myslíte, že je slaví? U nás, nebo doma? Uvidíme. Také 

zde zjistíte, co nebo kdo je Black Friday, o kterém se neustále mluví v te-

levizi, dostanete ochutnávku vánočních vtipů a mnohé další. Takže se v klidu 

usaďte a začněte číst. V novém roce Vám za celou redakci přeji hodně zdraví, 

lásky a životní pohody. 

Denisa Andrášková, šéfredaktorka 
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Vánoční fejeton 

 

VÁNOČNÍ EDITORIÁL ŠÉFREDAKTORKY 

Svátky klidu a míru. To určitě... Začíná to nákupy, úklidem, pak následuje pečení cukroví, přibírání na váze a končí to depre-

semi z nabraných kilogramů, které máme do léta shodit. Nejenţe musíme zakoupit pár dárku, aby si Jeţíšek neošoupal boty, 

ale my musíme začít nejlépe uţ v listopadu! Začínáme na pár stovkách a končíme s prázdnými kapsami. Samozřejmě, dělá-

me to pro naše blízké, protoţe je máme rádi, ale nemusíte být všichni tak drahý! Na konci listopadu uţ vypadáme, jak vandrá-

ci s otrhanými kalhotami, děravým tričkem, bez jedné boty, kterou jsme zastavili abychom měli dost peněz na dárek pro naše-

ho domácího mazlíčka, který je nejlépe nějak vyšlechtěný a z normálního jídla se nám…nenají, takţe musíme koupit něco 

extra drahého. K tomu jsme ještě zpocení a mírně zapácháme, jakoby jsme se týden nemyli. To divné počasí, které se kdysi 

nazývalo zimou, nám taky moc nepomáhá. Kdyţ uţ máme tedy nakoupeno a chceme si odpočinout, naše maminky pro nás 

mají vţdy skvělé překvapení. No přece úklid. Co jiného jste čekali? Celý dům musí vypadat jako ze škatulky a vaše maminka 

vám ani nedává čas se někam schovat a úklidu se vyhnout. Začínáme pěkně zostra. Vyluxovat, umýt okna, utřít prach, vyprat 

koberce a záclony a vyzdobit celý dům. Kaţdoročně chceme Vánoce podle nejnovějších trendů, ale stejně to vţdycky skon-

čí  tím, ţe pro tento rok ještě vydrţíme s těmi starými ozdobami a stromkem, ale příští rok se to určitě změní. Starý stromek, 

staré ozdoby, no i já nějak stárnu. Ale hlavně, ţe alespoň toho kapra kupujeme kaţdoročně nového. Doufám... Po úklidu se 

dostáváme k oblíbené části příprav Vánoc -  a to je pečení cukroví! Cukroví musí být hodně. No a to,  co se nesní, se dojídá 

buď aţ do února nebo se to dá do mrazáku a vytáhne se to příští Vánoce. Takové pečení je docela dost rizikové. Pokud po 

ěmj nepřiberete alespoň pět kilo, tak nejste pravý milovník Vánoc. Lidi o Vánocích dělím na dva typy: pekaře a konzumenty. 

Mám moc ráda pekaře, konzumenty zas tak ne, protoţe by mi nejradši všechno cukroví snědli. No a uţ jsme u toho. Proč já 

se tak divím, ţe jsem po Vánocích o deset kilo těţší, kdyţ pořád jím. Mám ale takový hloupý pocit, ţe nejsem sama. Takţe 

vám přeju veselé Vánoce a moc si nenalhávejte, ţe to, co jste přes Vánoce nabrali, stihnete do léta zhubnout!  

Denisa Andrášková, 9. ročník 
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Christmas interview 
Chcete vědět, jak tráví Vánoce náš uči-

tel Mark Tibbles? Zde máte příležitost 

si to v našem krátkém rozhovoru přečíst. 

Také si zároveň procvičíte angličtinu, 

nebo se třeba něčemu novému přiučíte.  

J: Hi Mark, how are you?  

M: I´m fine. Thanks. 

J: Where are you going to spend your 

Christmas? 

M: I will stay in Nové Město nad Metují. 

J: Are you going to be alone? 

M: No, I will be with my dog Elvis. 

J: That´s nice. And what food will you eat? Czech or British? 

M: Well, on the 24th I’ll have Czech food and on the 25th I will eat tra-

ditional British food like turkey, Christmas pudding etc…. 

J: Oh, sounds good. And here is one last qestion. What is your biggest wish 

or the present which you want the most? 

M: A better political situation in England, maybe the cancellation of 

Brexit. 

J: Yeah, we´ll see how it ends up. 

J: Okay, thank you for your time, bye. 

                                                                                                                                     

  Joachim Kiszka,  9. ročník 



Nejprve si najdeme rovnou plochu, kde je nepošlapaný sníh. Ze sněhu si 

v rukách uplácáme malinkatou kouličku, kterou začneme kutálet po sněhu, 

aby se na ni nabaloval sníh. Až si budeme jistí, že koulička je dostatečně ob-

rovská, tak půjdeme o kousek dál a začneme zase kutálet, ale trochu menší 

kuličku. Pokud bude kulička menší než ta první, tak se pokusíme kuličku vzít 

a vložit ji na tu první kuličku. Nyní máme již hotové „nožičky“ a bříško. Zbý-

vá nám tedy skutálet hlavičku.  Zvolíme tedy stejný postup, jen koulička musí 

být nejmenší ze všech. Poslední kouličku nasadíme na vytvořené dvě. Rychle 

si domů dojdeme pro uhlí, mrkev, hrnec a koště. Uhlím vytlačíme sněhuláko-

vi dvě krásné oči. O kousek níže píchneme mrkev a už na nás sněhulák kouká 

i s nosem. Dalšími kousky uhlí vytvoříme sněhulákovi úsměv a zbývají nám 

knoflíky. Dva kousky uhlí vtlačíme na bříško a zbytek uhlí na nožičky. Ze 

sněhu si ještě vytvoříme dva oválky, které budou nahrazovat ručičky. Do jed-

né mu zapíchneme koště, jako ozdobu. Nezapomeneme ještě na hrnec, nejlépe 

se dvěma ušima. Ten mu nasadíme na hlavičku. A už máme krásného fešáka, 

sněhuláka. Naposled mu ještě můžeme kolem krku ovinout strakatou šálu.  

Krásný předvánoční čas Vám všem.  
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Trendy vánoc 2019 

 

Praktický návod na stavbu sněhuláka 

Vánoce jsou tu za chvíli a tak je čas se se-

známit s letošními trendy. Letos je moderní, 

zdobit stromeček bílými ozdobami také jsou 

IN i přírodní ozdoby.  

Velkým trendem je návrat k přírodě a 

k tradicím. 

Vedou barvy, které se nachází v přírodě, 

nebo ozdoby z přírodního materiálu. Mohou 

to být šišky, větvičky nebo taky mech. 

Skvěle vypadají svícny ozdobené přírodními 

materiály nebo místo tradičního adventního 

věnce modernější varianta ze dřeva a beto-

nu.  

Zuzka Meierová, 6. ročník 

Jolana Sovinová, 6. ročník 



Těsto:  210g hladké mouky 

            140g mletých ořechů 

              70g cukru moučka 

             140g másla 

                  1 lžíci kakaa 

                  2 žloutky 

Čokoládová poleva:  

200 g čokolády na vaření 

10 lžic horké vody 

140 g ztuženého tuku 

Vše rozpustíme ve vodní lázni 

a pak máčíme rohlíčky. 
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KARAMELOVÉ ROHLÍČKY  

Na krém:  

1 konzerva  zkaramelizovaného mléka  

250 g másla                                                                                                                                                                                                         

 

Krém pomocí cukrářského sáčku vytlačíme na 

rohlíčky a potom namáčíme horní část v čokoládové 

polevě. Je lepší, když se před namáčením dají ztuh-

nout na chvíli do chladničky nebo za okno. 

 

Tip na vánoční cukroví 

Vypracujeme těsto, necháme vychladnout. Těsto vyválíme a vykrájíme rohlíčky, které 

upečeme. 

Natálie Světlíková, 7 ročník 
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RODINNÉ 
 Sněţí, sněţí 

 Santa Claus 

 Jack Frost 

 Láska nebeská 

 Vánoční skřítek 

 Vánoční prázdniny 

 Pohádky pro Emu 

 Ztracené vánoce 

 Sám doma 

 Vánoce naruby 

POHÁDKY 
 Tři oříšky pro Popelku 

– je to nejsledovanější 
pohádka na Štědrý 
den v ČR 

 
 Dvanáct měsíčků 
 
 Mrazík – této pohádce 

bude příští rok uţ 56 
let 

 
 Veselé vánoce přejí 

chobotnice – podívat 
se můţete i na ,, Cho-
botnice z 2. patra“ 

 
 Anděl páně (1, 2) 
 
 Grinch  
 
 Polární expres  
 
 Ukradené Vánoce – 

patří mezi nejznámější 
filmy Tima Burtona 

 
 Ledové království – 

pustit si můţete i 2. díl 
  
 Velká vánoční jízda 
 
 Vánoční koleda 
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Vánoce se blíží a s nimi i vánoční atmosféra. Spolu s vánoční výzdobou, cukrovím 

a vůni skořice vám pomůžou slavnostně se naladit i vánoční filmy: 

Tipy na vánoční filmy 

KOMEDIE 
 Pelíšky  

 Čtvery vánoce 

 Sněţenky a machři  

 Sněţenky a machři po 

25 letech 

 Přeţít vánoce 

 Špindl – tento rok vyšlo 

i pokračování 

 Deník Bridget Jonesové 

 Rolničky kam se podí-

váš 

 Prázdniny 

 Ţenská na vrcholu 

Tereza Meierová, 7 ročník 



Ahoj!  

Začíná vánoční sezona a my jsme si pro vás vymysleli anketu. Jde o to, ţe jsme si vybrali pět různých 

mikin a svetrů. A zeptali jsme se několika ţáků naší školy jaká se jim líbí nejvíc. Jaká by se nejvíc líbi-

la vám? 

Stránka 7  

VÁNOČNÍ MIKINY - ANKETA 

Mikina se sněhulákem  

13 lidí                                     

 Mikina se šaty skřítka  

6 lidí  

Svetr s dinosaurem  

 14 lidí 

 Mikina Grinch  

 14 lidí                                                                

 Mikina s lamou  

9 lidí 
Ema Hejduková a Magdalena Grulichová 

8. ročník  
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Black Friday česky černý pátek je den, kdy obchody mají velké slevy. Některé obchody neza-

čínají se slevami přesně na černý pátek, ale i o několik dní dříve. Někteří lidé jsou tak nadše-

ní ze slev, ţe jsou schopni kempovat před obchodem na černý pátek, aby si zajistili to nejlep-

ší místo ve frontě na slevy. Black fridy pravděpodobně vznikl v roce 1961 ve Filadelfii. Black 

Friday není moc bezpečný den mezi lidmi, protoţe i na černý pátek kvůli velkým slevám mo-

hou lidé poprat a nemusí to vţdy dopadnout úplně nejlíp. Některé obchody pro velký zájem 

otevírali kolem šesté hodiny ranní některé i před půlnocí. Black Friday v některých zemích 

povaţuje i za státní svátek. Pro některé lidi to je veliká událost, kdy mohou nakoupit levně. 

Black Friday se rozšířil po celém světě. Je to velmi oblíbený den.  
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 BLACK FRIDAY? CO TO VLASTNĚ JE? 

Barča Pinkasová 7.ročník 



V Peru mají zvláštní vánoční jídla. 

Na Štědrý den (Noche Buena) se schází široká rodina, aby 

společně povečeřeli krocana plněného mletým masem a araší-

dy, zdobeného čerstvými plátky ananasu a třešněmi. Jako přílo-

ha se podávají opékané brambory a jablečná omáčka. 

Po večeři je čas na dezert. Jako dezert se podává marcipán a 

misky s rozinkami nebo mandlemi a nesmí chybět ani šálek 

husté horké čokolády. O půlnoci následuje přípitek a vybraná 

osoba vloţí Jeţíška do jeslí v Betlémě. Poté se rodina usadí a 

společně se zpívají vánoční koledy. 

Na prostřeném stole nenajdeme smaţeného kapra s 

bramborovým salátem, ale například polévku z mořských 

ryb, zelí, kaštany. Mnoho stolů je sice obtěţkáno kroca-

nem, jde ale o novodobější zvyk přivátý z Ameriky. Větši-

na rodin zůstala věrná původním pokrmům – pečené hu-

se či kachně, šunce, šťouchaným bramborům s jarní ci-

bulkou a s velkým kusem másla, který se roztéká na po-

vrchu (tzv. champ), vařenému zelí s trochou slaniny, ir-

skému whisky koláči či sladkému rozinkovému chlebu 

zvanému barmbrack. 

Stránka 9 

Na Islandu mají na Vánoce zvláštní jídlo. 

Rybu si dopřávají jenom 23. prosince na svatého 

Thorláka, kdy pojídají nepříliš voňavého fermen-

tovaného rejnoka s vařenými bramborami s je-

hněčím sádlem a sladkou rýţovou kaší. 

Nejoblíbenějším cukrovím jsou perníčky. 

 

Peru 

 CO SE JÍ NA VÁNOCE V JINÝCH ZEMÍCH? 

Island 

Irsko 

 Věra Jelínková, 6.ročník 



Trivium Revue 

Sněží, sněží -  Obsahuje tři sváteční 

romance, které se vzájemně prolínají 

nebo, chcete-li, doplňují. 

 

Vánoce v Paříži - Vánoce v Paříţi je 

opravdu zábavný, dojemný a vtipný vá-

noční příběh, který si získá srdce kaţ-

dého, kdo alespoň trošku touţí po ro-

mantice a té pravé vánoční atmosféře. 

 

Tři vánoční přání- Kdy jindy si přát 

lásku a štěstí, kdyţ ne o Vánocích? 

Hlavní postavy těchto příběhů si to 

dobře uvědomují. Ale jak to tak bývá, 

ke splnění takových přání vede pořád-

ně klikatá cesta… 

 

Vánoční zázrak- Nový romantický pří-

běh od bestselerového autora Jaye 

Ashera. Vánoční romance, která vám 

zlomí srdce, ale přiměje vás brzo začít 

znovu věřit… Sierra vede dva ţivoty. 

 

Polibek v New Yorku- Charlotte uţ je 

zase sama. Po roce dostala kopačky 

od svého amerického přítele a nyní ne-

touţí po ničem jiném neţ se vrátit do 

bezpečí ke své rodině v Londýně. 

 

Poklady pod sněhem- Je moţné změ-

nit minulost a odpustit druhým? Mohou 

se z nepřátel stát blízcí kamarádi? Pů-

vabný příběh Patricie. 

Majda Grulichová, 8. ročník 
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 Top 6 vánočních knížek  
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Norsko 

Vánoce jsou jedny z nejdůleţitějších norských svátků a více 

méně Norové slaví jako mi v České nebo Slovenské republice. 

Dárky nosí ovšem místní Jeţíšek- skřítek JULENISSEN . Pod-

le staré norské legendy na Štědrý večer vycházejí také zlé ča-

rodějnice a hledají košťata na kterých by se mohly proletět.  

 

Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. 

A toto období většinou trávíme pohromadě se svými nejbližšími. 

K Vánocům taktéž patří různé tradice a zvyky. Pochopitelně se mohou v 

každé zemi lišit. Proto jsem pro vás přichystala země, kde se Vánoční 

zvyky mohou zdát jako naprosto divné, zvláštní nebo třeba nesmyslné. 

 JAK SE SLAVÍ VÁNOCE V JINÝCH ZEMÍCH? 

Španělsko  

Dánsko   

 Dva dny před Štědrým dnem tedy 22.12 tam mají loterii která 

je nejstarší a největší na celém světě. Velké mnoţství výherců. 

Této tradice se zúčastní téměř kaţdý. 

Dánské Vánoce také nejsou něčím odlišné od našich, kdyţ 

opomeneme jejich vánoční jídlo - rýţový pudink a jako hlavní 

jídlo pečená krůta nebo husa plněná sušenými švestkami. Nic 

méně Dánové mají také zvláštní tradici. Na Silvestra chodí na 

zahradu svých přátel, přináší si porcelánové věci a rozbíjejí ho 

na jejich zahradě, aby pak měli štěstí na další rok. 

Venezuela   Ve městě většinou věřící chodí do kostela a to od 16. 12 aţ 

do štedrovečerního dne. Do kostela při tom jezdí na bruslích.  
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Bulharsko    

V minulosti se zde neslavily ţádné Vánoce. Vláda tyto svátky 

zakázala. Lidé, kteří je chtěli slavit, tak pouze v utajení a se 

zataţenými závěsy. Dnes uţ to není naštěstí zakázané. Malí 

Bulhaři dostávají dárky jako my, ale kdysi jim nosil dárky děda 

Mráz. Dnes k nim chodí děda Koleda. Vánoční večeří mají na 

ubruse na slámě, coţ je vzpomínka na chlév, kde se narodil 

Jeţíšek. 

Ukrajina     

Ukrajina patří mezi nejpravoslavnější země na světě. Vánoce 

slaví 7. ledna. Další zvláštní věcí je, ţe se v některých rodi-

nách udrţuje tradice věšení pavouků a pavučin na Vánoční 

stromeček. Tyto rodiny totiţ věří, ţe pokud najdou ráno na Vá-

noce pavučinu od pavouka, tak jim to přinese štěstí na příští 

rok. 

Havaj  

Na Havaji je o Vánocích stále teplo a slunečno, a tak by vás 

mohlo napadnout, jak zde slaví Vánoce. Po pravdě od těch 

klasických Vánoc se moc neliší. I kdyţ je venku teplo, lidé si 

zdobí ulice i své domy. Dárky přináší Santa Klaus na vodním 

skútru taţeným delfíny.  

Rusko     

Pro Rusy jsou Vánoce obyčejným pracovním dnem. Vánoce 

slaví také jako Ukrajinci 7.  ledna. Dárky které nosí děda Mráz 

aţ z daleké Čukotky a to s doprovodem krásné Sněhurky. Děti 

dostávají dárky aţ sedmého ledna. Schválně jestli byste vydr-

ţeli čekat tak dlouho. 

Argentina  

Vánoce se tu slaví 6.1 coţ je období léta. Večeře je často po-

dávaná na zahradě. Mezi jejich jídla patří pečený páv a i selát-

ko. Pavím peřím se zdobí stůl.     

.  

Elis Mičková, 7.ročník 

 

TAK JAKÉ VÁNOCE BYSTE SI VYBRALI VY? 



Soused vidí svého souseda, jak leze do 
svého domu oknem. 

 Podiví se tomu a otáže se ho: 
  „Proč lezete do svého domu oknem?“ 

  Soused mu šeptem odpoví: 
„Protože Ježíšek je za dveřmi“ 
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O štědrém dnu volá Franta své-

mu kamarádovi: 

 „Hele nemáš dneska na půl dne 

čas?“ 

 Kamarád se diví: 

 ,,Zrovna dnes, a proč?“ 

 „No já jen že mám doma posta-

venej betlém a chybí mi tam 

osel…..“ 

 Trocha vánočního humoru  

„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce,” 
 říká spolužákům Vašek. 

„Co, prosím tě?” 
„Stojan.” 

 

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé bance. Z vánoč-

ních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.” 

Druhý povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek 

pojedu na cestu kolem světa.” 

Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.” 

Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?” 

Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!” 

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek.  

„Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.” 

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne 

ředitel. 

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. 

 „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.” 

Kryštof Bárta, 7.ročník 
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Výroba vánočního stromku 

Pomůcky: 

 nůţky 

provázek (sisalový) 

kuličky 

polystyrenový kuţel 

hvězdička 

Postup: 

Na kuţel namotáme provázek, tak aby byl u sebe. Po-
kud provázek nebude drţet při sobě, můţete pouţít 
tavící pistoli. Na vršku kuţelu provázek připevněte, tak 
aby neodstával. Kouličky či korálky připevníme tavící 
pistolí, různě po obvodu kuţelu. Na vršek kuţelu při-
pevníme hvězdičku nebo podobnou věc. 
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