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Výtěžek z prodeje bude použit na nákup knih do školní knihovny.

PŘEČTĚTE SI:
 s.4: Díky za lyžák
 s.7: Perly z Eliščina života
 s.8: Jarní prázdniny s Magdou
 s.9: Moje nej s paní učitelkou Dagmar Ondráčkovou
 s.10: Představujeme třídu 3.A
 s.11: V hlavní roli... R.Prejdová, asistentka pedagoga
 s.12-13: Kdyby byly kdesi ryby (p.uč.H.Horáková,
A.Ficková)
 s.18-19: Ze života zvířat
 s.20: Co nám chutná nejvíc (anketa)
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BYLO-NEBYLO
Aktualizované informace o dění ve škole získáte na
www.hluchak.cz.
 V prosinci absolvovali žáci 8.tříd výchovný program
integrovaného záchranného systému v Muzeu silnic ve Vikýřovicích.
 6.12. již tradičně navštívili zástupci Hlucháku jako čerti, andělé
a Mikuláš mateřskou školu Pohádka na Jeremenkově ulici.
 V průběhu prosince proběhla celá řada přednášek Poradny zdraví, např. na téma Kyberšikana,
Kouření, Poruchy příjmu potravy, Rizikové sexuální chování...
 18.12. se uskutečnil „ochutnávkový“ Vitaminový den.
 20. a 22.12. bojovaly holky 2.stupně o možnost „zakopat si“ s učitelkami ve finále fotbalového
turnaje Alfonz Cup.
 21.12. jsme využili poslední možnost navštívit filmové představení, než kino Oko zavře před
plánovanou rekonstrukcí; 1.stupeň – Paddington 2, 2. stupeň – Přání k mání.
 Od 2. do 9.1. si sedmáci zalyžovali na zimním výcvikovém kurzu na Dolní Moravě (viz níže); 3.5.1. odjeli na lyže i druháci, a to do Červené Vody.
 Eko-program na Švagrově byl připravený pro třídu 3.B s p.uč.Hansmannovou.
 Severní Korea byla tématem přednášky pro třídy 7.A a 7.C dne 16.1.
 Od ledna byla pořádána základní kola nejrůznějších školních soutěží a olympiád. Výsledky
našich žáků si můžete najít v samostatné rubrice. Deváťáci a poté i páťáci byli jako každý rok
testováni v ČJ, AJ a M – KALIBRO.
 Třídy 1.stupně navštívily divadelní
představení Klapzubova jedenáctka, ekoprogram ve Vile Doris nebo okresní knihovnu,
ve školní družině např.besedu s myslivcem
nebo karneval (6.2.). Pro děti, jejich rodiče
a prarodiče byla připravena každoroční
velikonoční dílna.
 Závod na běžkách ve Velkém Vrbnu
zorganizovali
p.uč.Rutarová
a p.uč.Křivohlávek na 31.1.
 Informativní schůzka pro rodiče
vycházejících žáků dne 5.2. seznámila
s přijímacím řízením na SŠ, na 22.3. byl
ohlášen konzultační den.
 Na 5.-6.4. byli pozváni budoucí prvňáčci
k zápisu. Naši školu si pro povinnou školní
docházku vybrali rodiče 50 dětí.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:
● Recitační soutěž – školní kolo
1.stupeň :
1.tř. - 1. J.Lysák (1.C), 2. D.Novotná (1.A),
3. D.Dulík (1.B)
2.-3.tř. - 1.N.Drimlová (3.A), 2. J.Kovářová
(3.A), 3. N.Holzerová (3.B)
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4.-5.tř. - 1. J.Vanýsek (5.A), 2. A.Nimmerrichterová (5.C) – 1. v okrskovém kole, 3. K.Hlavová
(5.C) a A.Solařová (4.A)
2.stupeň:
III.kategorie - 1. E.Kovářová (7.B), 2. A.Kesslerová (6.A), 3. B.Švédová (7.C)
IV.kategorie - 1. A.Janderka (8.C) – postup do okresního kola, tam ocenění za interpretaci textu,
2. E.Pokorná (8.B), 3. M.Jančíková (9.B)
 olympiáda z ČJ: okresní kolo – 2. M.Jančíková (9.B) – 6. v krajském kole, 4.-5. A.Bojcovová
(9.C)
 konverzační soutěž v NJ: okresní kolo – 2. A.Bojcovová (9.C) – 3. v kraj.kole!, 4. A.Kallasová
(9.A)
 konverzační soutěž v AJ: školní kolo – 7.třídy: 1. K.Malovaná, 2. Z.Dorňáková (obě 7.B)
8.-9.třídy: 1. A.Ficková, 2. M.Jančíková (obě 9.B),
3. A.Roláková (9.C)
okresní kolo – kategorie IA,IB - 2. K.Malovaná (7.B)
kategorie IIA,IIB – A.Ficková (9.B) – postup do kraj.kola
 zeměpisná olympiáda – okresní kolo: kategorie A - 3. Š.Kabourek (6.B)
kategorie B – 7. A.Friedl (7.B)
kategorie C – 5. M.Nimmerrichterová (9.B)
 geologická olympiáda: okresní kolo – kategorie A – 2. A.Janderka (8.C), 3. A.Kesslerová (6.A)
Máte-li nějaký zajímavý text nebo nápad, přineste ho redaktorům, rádi ho v Alfonzovi
uveřejníme.
Podněty nebo články můžete také poslat na naši adresu : alfonz@hluchak.cz
obrázek - Aneta Glembeková (2.A)
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DÍKY ZA LYŽÁK !
Dne 2.1.2018 jsme vyrazili na lyžák.
My holky ze 7.B jsme byly na pokoji
s číslem 2, bylo nás tam šest.
První den odpoledne jsme šli hned
lyžovat. Já jsem byla v první skupině,
kterou vedl pan učitel Marošek a ten nám
dal dost zabrat. Byla čtyři družstva. Hned
večer, když jsme přišli z lyžování, hrály
jsme, Terka, Eliška, Barča, Šárka, Kája
a já, na slepou bábu potmě. Barča zrovna
měla zavázané oči a najednou prolítla
okolo nás záře. Terka svým zadkem
rozbila žárovku.
Každý den probíhal stejně. A jako
jediní (ve srovnání s dřívějšími kurzy)
jsme chodili pešky, jelikož se nepodařilo
objednat skibus.
Poslední den před odjezdem jsme večer
měli diskotéku. I když nám technika
trochu zlobila, zvládli jsme to a diskotéka
pokračovala až do ….. :-) Ráno jsme se sbalili a dali si věci ven z pokoje. Dopoledne jsme šli
společně naposled lyžovat. Po obědě už jsme vyrazili zpět domů.
Tímto
článkem
bych
chtěla
všem
poděkovat za nejlepší
lyžák.
Nikča

ANKETA 1
Kam
nejčastěji
jezdíte na lyže?
Zeptali jsme se
31 dětí z 1. stupně, kam
v nejbližším okolí se
nejčastěji
vydávají
lyžovat. Výsledky vidíte
v následujícím grafu.
Eliška
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Počet dětí
3
2
1
0
Kunčice

Hraběšice
Paprsek
Dolní Morava

Kouty
Č.Sedlo

Branná

NEVIDĚT, ALE ŽÍT
Žáci 4. tříd byli po Velikonocích na divadle
v Domě dětí. Příběh byl o slepé dívce jménem Konstantýna.
Jejím přáním bylo jezdit na kole a cítit vítr. V tomto příběhu
vystupovaly čtyři postavy + Konstantýna, strejda Ríša,
maminka, tatínek a zlá paní ve vlaku.
Po představení následovala divadelní dílna, kde
jsme si vyzkoušeli sami zahrát. Moc se nám to líbilo.
text i obrázek
Stela Pekařová a Anežka Solařová, 4.A

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Bartíková, Petra – Obůrková, Eva: Jak se stát mistrem vypravěčem
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 12
Rožnovská, Lenka: Diňáci

HOLKY Z KNIHOVNY DOPORUČUJÍ:
Zuby Nehty – 20 hrůzostrašných povídek od různých autorů. Najdete zde vše! Od nelichotivého
smíchu až po hrůzostrašnou uklízečku! Číst tuhle knihu po večerech byl velký zážitek!
Deník Anny Frankové – Jedná se o příběh dívky, která žila v době 2. světové války. Na své
poslední šťastné narozeniny dostala červený deník a do něj zapisovala vše, co prožila! Ponořte se do
jejího napínavého příběhu a zjistěte, jaké podmínky měli lidé v této době!
Kniha byla trochu děsivá a jsem velmi šťastná, že my jsme v této době žít nemuseli...
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Ostrov v Ptačí ulici – Židovský kluk jménem Alex a jeho otec se museli během druhé světové
války schovávat. Poté, co odvezli jeho otce i matku, zůstal Alex na vše sám. Jediným společníkem
mu byla bílá myška…
Určitě si přečtěte tuto knihu, abyste se dozvěděli, jak to s Alexem dopadne.
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti – Už odmala Jakubovi jeho dědeček vypráví
o tom, jaký úžasný život měl za dob jeho mládí, kdy bydlel ve sirotčinci společně s dětmi, které
měli superschopnosti. Potom, co Jakub zjistí, že mu dědeček nikdy nelhal a že v sirotčinci opravdu
byl, rozhodl se ho najít. Povedlo se mu to? To se musíte dozvědět sami!
Kniha byla úžasná! Obrázky přímo „vyráběly“ husí kůži! Stojí za to si ji přečíst.
Všechny knihy můžete najít i ve školní knihovně!
sepsala Kája M.

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ
Strč mobil do čaje
a máš T-mobile.
Strč ho do vody
a máš Vodafone.
Rozlom ho
a máš Ó dva!
Za sedmero horami,
za sedmero řekami,
za sedmero kopci
a za sedmero lesy žil
zajíček
a ten to měl všude
sakra daleko!
Které zvíře se i po smrti
500krát otočí?
Grilované kuře!

V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka,
aby vyjmenoval bicí nástroje.
Pepíček odpoví:
"Tak to je rákoska, vařečka a řemen."
Pepíček ještě neumí říct R a jde si do
zverimexu pro vydru.
Když vyjde z obchodu, zastaví ho dva policajti
a ptají se ho: "Pepíčku, co tady tak smrdí?"
A Pepíček odpoví: "Vydva!"
Přijde policajt do práce a povídá:
“Pánové já jsem geniální.“
“Jakto?“ ptají se kolegové.
“Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno
do tří let a já ho složil za rok!“
Tři žáci stojí za trest
na chodbě.
“Co jste provedli?“
ptá se inspektor.
První povídá:“Já
jsem chtěl hodit
HOUBU
z okna.
Druhý:“Já také.“
“A co ty?“
“Já jsem Josef
Houba.“

Učitelka se ptá žáčka:“Pověz mi, co je dál,
Měsíc nebo Čína?“ - Čína.“ “A jak jsi na to
přišel?“ “Měsíc vidím každý den a každou
noc, ale Čínu jsem ještě neviděl.“
Přijde děda za lékařem a stěžuje si:
“Pane doktore, čím víc užívám ty prášky,
tím je to horší.“ - Lékař na to:
“A jaké prášky užíváte?“
Děda se podívá na doktora a říká: “No, ty
nejlepší z reklamy. Persil a Ariel.“
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Oznamuje tatínek
rodině:
"Rodino, těšte se,
letos o dovolené
poletíme
k moři...
Proč brečíš,
Pepíčku?"
- "Já s vámi
nemůžu,
já ještě neumím
létat."

“Pepíčku,
pověz mi, z čeho
máš upletený
svetr?“ ptá se paní
učitelka žáčka.
“Z vlny,“ odpoví
Pepíček.
“Správně.
A kterému zvířeti
za něj vděčíš?“
“Tetě.“
vybrala Aňa
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Perličky:

 Které dva státy oddělila berlínská zeď? - ČR a Polsko / USA a SSSR (žeby lehká dezorientace?)
 Co je pyramida? - vládkyně říše / budova ve tvaru jehlanu
 Jeden z dobyvatelů Egypta byl …. Alexandrovič Makedonský (...a narodil se v Rusku??)
 Mumie jsou pohřbení, kteří umřeli. (no, ještě aby je pohřbívali zaživa!)
 Jan Hus založil více věcí a byl upálen, protože si stál za svým názorem.
 Ameriku objevil Robinson Crusoe. (jasně a stalo se to v pátek)
 Loď Kryštofa Kolumba se jmenovala Pinďa. (a kapitánkou na ní byla Fifinka; správně Pinta)
 Bitvy v Tichomoří – Kursk a Stalingrad. (alou k mapě!)
 Dílo J.K.Tyla – Strakonický bubák (a dělal bubu na dudy)
 Největší město u nás je New York. (ze Šumperka co by kamenem dohodil)
 V době šabatu chodí židé častěji do žinagogy.
 V době vědecko-technické revoluce byla vynalezena bomba pro ulehčení práce. (to je teda fakt
bomba! Alfred Nobel by čubrněl, co se stalo s jeho dynamitem...)
M.F.

PERLY Z ELIŠČINA ŽIVOTA


Protože maminka spálila toustovač, musela jsem si poradit sama, a tak jsem přejela tousty
žehličkou na vlasy. Chutnalo to úplně stejně!



Víte, že do školní tělocvičny se se špinavými botami v žádném případě nemůže ani vstoupit.
Chtěla jsem si je před volejbalem oklepat o sebe, tak jsem se natáhla z okna, aby hlína padala ven.
Ani jsem se nenadála a jedna bota už letěla směrem dolů, přímo na chodník před tělocvičnou.

 Stalo se vám někdy, že z malého zakopnutí se vám stal trapas na celý život? Mně ano… Byla
dlouhá řada na oběd a my jsme se spolužačkami chtěly jít na záchod, ale já jsem cestou omylem
klopýtla a obličejem jsem spadla přímo na „nevhodné místo“ jednoho kluka z 8. třídy (Tomáš Fiala
– nevím, jestli to sem mám napsat nebo ne).



Když jsem byla venku s kamarádkami, chtěly jsme se vrátit do chvil, kdy jsme ještě
navštěvovaly školní družinu a hrály jsme na slepou bábu. Já jsem zrovna byla slepá bába (takže
jsem měla zavřené oči) a při hledání kamarádek jsem narazila do kovové tyče a rozrazila si ret.



V hodině dějepisu se na mě můj spolužák jen tak sám od sebe otočil a nabídl mi „chlupatý
papír“. Byl vážně chlupatý, o tom není pochyb! Jak se jim to ve výrobě povedlo?

 Jeden den ve škole jsme na pracovní činnosti měli supl (p.uč. Blahová). Se spolužačkami jsme
měly práci skoro hotovou, tak jsme si povídaly o tom, co bychom o sobě řekly, kdybychom byly na
Miss World… Skončily jsme u toho, že já bych vyhrála pouze tak Miss Slepice a jako odměnu bych
dostala dvě slepice, které bych pak snědla.



Krom toho, že se mi v tělocviku povedlo odřít si bradu, v ten samý den, když jsem odnášela
oběd, jsem nedopité pití nenalila do misky, která je na to určená, ale do nádoby na příbory. Ale to je
vlastně ve sbírce mých trapasů úplná prkotinka.
Eliška a Kája
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JAK SI UŽÍT JARNÍ PRÁZDNINY
Skoro každý rok o jarních prázdninách jezdím s taťkou lyžovat do Alp. Letos s námi jela
i moje sestra Míša s manželem. Vyjeli jsme v sobotu brzy ráno. S Míšou jsme v autě tradičně snědly
tři pytlíky bonbónů a já nemohla sladké po zbytek jarních prázdnin ani vidět.
Moje sestra se řídí heslem naší generace: „ Není důležité, kde jsem byl, hlavně že jsem, že se
tam vyfotím a dám to na Instagram“. Abych to nesváděla jen na Míšu, i já to s focením občas trochu
přeháním.
Cesta uběhla celkem rychle a dorazili jsme k penzionu, kde jsme byli ubytovaní. Z pokoje
jsme měli výhled na nádherné hory. Hned jsme si je vyfotily. Když jsme se vybalili, podařilo se nám
přemluvit taťku, abychom navštívili aquapark.
Aquapark uprostřed Alp byl dokonalým místem pro další sérii fotografií, ale došlo i na
tobogány a skutečnou legraci. Atrakce byly skutečně rozmanité. V jedné z nich zavřeli moji sestru
do prosklené kukaně a pustili ji osm metrů volným pádem dolů. Chvíli jsem přemýšlela, jestli to
nezkusit taky, ale popravdě řečeno, nemusím zažít všechno.
Druhý den ráno jsme
vyrazili na lyže. Počasí nám
přálo a horské slunce
osvítilo
vrcholky
zasněžených Alp. Vyjeli
jsme
lanovkou
nahoru
a shlédli do údolí. Byl to
jeden z nejhezčích výhledů,
který jsem kdy viděla.
Samozřejmě jsme si to
s Míšou
nezapomněli
vyfotit. Lyžovaly jsme asi
tři hodiny a pak jsme to
zakončili
obědem
v restauraci na sjezdovce.
Odpoledne už jsme jen
odpočívaly, protože nás
lyžování unavilo.
Další den jsme vyrazili do
jiného lyžařského střediska.
Počasí už nebylo tak krásné.
Předtím
azurové
nebe
zešedlo a vrcholky hor se
schovávaly v mracích.
Večer jsme si šli vyfotit –
pardon, sníst dobrou večeři.
Třetí den nám horské
počasí ukázalo, co umí.
Sněžilo nám do obličeje a bylo opravdu nevlídno. I přesto nám bylo líto, že už musíme jet domů.
Až příště pojedu na prázdniny, neopomenu něco vyfotit a dát to na Instagram - takoví teď
prostě jsme.
Ale hlavně si to nesmím zapomenout POŘÁDNĚ UŽÍT!!!
Magda
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MOJE NEJ
rozhovor s paní učitelkou Dagmar Ondráčkovou
Jaký byl váš nejbláznivější nápad v životě?
Myslím si, že každý můj nápad byl promyšlený.
Který dárek Vás v životě nejvíce potěšil?
Každý dárek mě potěší. Když ho dostanu věnovaný s láskou, tak ho dokážu ocenit.
Jak si představujete svůj nejlepší den?
Mám ráda vycházky do přírody, tak bych si udělala vycházku do jarní přírody, protože ta mě
naplňuje a povzbuzuje.
Která je Vaše nejromantičtější květina?
Konvalinka.
Které je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Cokoliv sladkého.
Jaká je Vaše nejoblíbenější hudba?
Poslouchám hudbu vážnou. Autoři barokní: Vivaldi, Händl... Ale poslouchám i popovou klasiku,
jako např.kapelu Queen a Freddieho Mercuryho.
Kdo je Váš nejoblíbenější herec?
Ivan Trojan.
Kdo Vás nejvíce inspiroval pro vaše povolání?
Má paní učitelka třídní, kterou jsme měli z českého jazyka.
Kde se vidíte za 5 let?
Určitě budu ještě pracovat. Ale kromě povolání plním roli babičky a ráda bych se věnovala své
vnučce.
Na co se zrovna teď těšíte?
Těším se na zítřejší vystoupení Motýlů (4.dubna) v kostele Neratov.
Kterou zemi jste vždy chtěla navštívit?
Francii, Provence. Chtěla bych si to zde projet na kole.
Kája M., Šárka, Eliška

NULOVÁ GRAVITACE
(na baletu)
Dne 15.3.2018 jsme se s Šárkou, Nikčou a Eliškou
vydaly na baletní představení. Vystupovala tam Taneční
konzervatoř Praha. Představení trvalo kolem jedné
hodinky a půl.
Nikče se nejvíce líbil rychlý tanec, ve kterém
tančili muži převlečeni za ženy v sukních a ženy za muže
ve fraku. Také nás zaujalo, když byli žena a muž ukryti
v konfetách a pak v nich tančili, působilo to hezky. Jedna
tanečnice, která zde vystupovala, byla ze Základní
umělecké školy v Šumperku od paní učitelky Marie
Jirmanové. Tanec se nám moc líbil a těšíme se na další
vystoupení příští rok.
Eliška; obrázek – Adriana Průšová (2.A)
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MŮJ SEN
Karolína Malovaná, 7.B
Mým snem je stát se překladatelkou nebo čímkoliv, kde se dá uplatnit mé, dá se říci, nadání
pro jazyky. Vždy mě bavilo se přiučit něčemu novému, co se jazyků týče. Krom toho, že se zde na
Hlucháku učím anglicky a španělsky, tak i doma jsem se chvíli učila německy a rusky (ale jen
taková ta lehká slovíčka a fráze).
Větu „Já se jmenuji Karolína“ už umím říci sedmi jazyky. Chtěla bych se dostat na
jazykové gymnázium do Olomouce (na Hejčín).
Kromě školy bych se chtěla také věnovat své neteři. Za pár měsíců se ze mě stane teta
a já se na tuto roli velmi těším.

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
3.A
třídní učitelka: p.uč. Jana Štúrová

nejvyšší: Kuba Hudeček
nejmenší: Eliška Braunová
nejmladší: Nina Berková
nejstarší: Vojta Šalamoun
nejdelší vlasy: Natálka Keszeli
nejkratší vlasy: Jirka Kovář
nejkratší příjmení: Honza Janů
smíšci třídy: Kuba Hudeček, Ondra Kašpar
PC maniak: Vojta Šalamoun
nejchytřejší: Vojta Šalamoun
10
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největší čtenář: Nikola Babicová
největší manekýna: Kája Cigánková
nejlepší zpěvačka: Eliška Braunová
zapsala Magda

V HLAVNÍ ROLI …
tentokrát Radka Prejdová, asistentka pedagoga
1. Jak se Vám na Hlucháku líbí?
Na této škole se mi líbí moc.
2. Musela jste si dodělat nějaké vzdělání
pro práci asistentky?
Absolvovala jsem kurz určený přímo
pro asistentky pedogoga.
3. Máte s touto prací zkušenosti již
z dřívějška?
Ne, nemám, 8.C je moje první třída.
4. Jaká je Vaše náplň práce asistentky
pedagoga?
Aktivně pomáhat dětem, které to
potřebují. A mít snahu co nejvíce vyrovnat
jejich šance s ostatními žáky. Musím být
schopná ochotného a empatického jednání se
žáky podle pokynů pedagoga.
5. Jaký by měl být asistent pedagoga?
Asistent pedagoga musí mít trpělivost,
pochopení, vstřícný vztah k dětem, schopnost
respektovat učitele.
6. Které vyučovací hodiny se Vám nejvíc
líbí?
Nejvíce se mi líbí hodiny dějepisu :-)
7. Bydlíte tady v Šumperku?
- Ano, 2 kilometry od školy a každý den jezdím do práce na kole.
8. Pracovala jste někdy v zahraničí?
Žila jsem několik měsíců v Turecku a pracovala jako au-pair. Zkušenost to byla hezká, ale
Šumperk nechci nikdy opustit.
9.Vaše oblíbené zvíře?
Je to Jack Russel, který na mě čeká každy den.
10. Váš oblíbený sport?
Mám ráda všechny sporty a hraji volejbal a beachvolejbal.
Kája S.

RADY PRO ŽIVOT od 9.B
1. I mistr tesař se někdy utne a nikdo není dokonalý. Všichni jsme jen lidé! Ne stroje! Všichni mají
city (i když to tak občas nemusí vypadat).
2.Ze školy neměj těžkou hlavu. Ano,vzdělání je důležité, ale určitě není nutné si kvůli němu ničit
své zdraví. A opravdu: 1 vlaštovka jaro nedělá.
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3. Spánek je všelék. Postupem času se naučíš svou postel milovat. Spánek prospívá tvému zdraví.
I krása (ta přirozená) spočívá v tom dobře se vyspat .
4. Je důležité věřit sám sobě. Ale pozor přehnaná sebedůvěra /sebeláska úzce hraničí s egoismem
a narcismem.
5.Když něčemu věříš - stůj si za tím. Ale rozhodně svůj názor nikomu nevnucuj.
6. Čti! Je v podstatě jedno co. Hlavně aby tě to bavilo. Zpívej! Tanči! Dělej cokoliv. Rozvíjej svou
fantazii.
7. Důležité je porozumění. Snaha vcítit se do situací ostatních. Ber na ostatní ohled. Pomáhej jim.
Přeješ-li, bude ti přáno.
8. Každý je něčím výjimečný. Jsme krásní takoví, jací jsme se narodili. Tím chci říct, že
namalované obočí nebude nikdy tak pěkné a přirozené jako to tvoje, to, s kterým ses narodil.
Nemusí to být jen vzhled, ale i povaha, talent. Jde ti něco, co ostatním ne? Bojíš se snad, že by tě
někdo pomluvil? A proto začneš dělat něco, co dělají všichni ostatní? Ne. Není to přirozené.
Rozvíjej svůj talent. Buď tím, kým jsi. Tví přátelé mají rádi tebe a ne toho, na koho si jen hraješ.
9. Párkrát se poper. Je jedno, jestli se sourozencem nebo kamarádem. Klidně se zašpiň, jen abys
věděl, že v životě se s tebou nikdo mazlit nebude.
ze sešitů svých spolužáků vybrala Anďa

KDYBY BYLY KDESI RYBY ...
s paní učitelkou Helenou Horákovou:
Kdybych byla zvíře byla bych: Tak asi želva, protože želva nikam nespěchá, nemá žádný stres,
a když jí hrozí nebezpečí, tak se vtáhne pod krunýř.
Kdybych byla rostlina, byla bych: Lípa, protože lípa se dožívá vysokého věku, a když kvete, tak
krásně voní a je léčivá.
Kdybych byla historická osobnost, byla bych: Svatý Václav, protože je patron naší země.
Kdybych byla prezidentka, tak bych: Chtěla bych dosáhnout toho, aby vůbec nikde nebylo násilí,
pokud by to bylo v mých silách.
Kdybych byla jídlo, byla bych: Švestkové knedlíky, protože ti osladí život.
Kdybych byla nábytek, byla bych: Pohodlné houpací křeslo, v kterém bych si mohla pěkně
odpočinout.
Kdybych byla herečka, hrála bych v: Komedii, protože mám ráda komedie.
Kdybych si mohla vybrat, ve kterém městě budu žít, byl by to: Jeseník, protože jsem tam studovala,
je to malé městečko, je to pod horami a moc se mi tam líbí.
Kdybych měla klíč od čehokoliv, byl by to klíč od: Skříňky, která by ukrývala jenom dobré vlastnosti
lidí.

s Andrejkou Fickovou (9.B)
Kdybych byla zvíře, byla bych: Myš, mojí nejlepší kamarádce připadá, že tak vypadám.
Kdybych byla rostlina, byla bych: Bledule, že pane učiteli Křivohlávku!
Kdybych byla jídlo, byla bych: Konzervovaná mandarinka, protože kdo by se s tím chtěl loupat.
Kdybych byla kniha, byla bych: Láska Anny Frankové, protože jinou literaturu než o 2. světové
válce nečtu.
Kdybych byla měsíc v roce, byla bych: Červenec, protože má Kája narozeniny.
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Kdybych byla nábytek, byla bych: Postel, kvůli spánku.
Kdybych byla prezidentka, tak bych: Zavedla,že škola začíná v 9:00.
Kdybych si mohla vybrat, ve kterém městě bych mohla žít, byl by to: Bath (Velká Británie), protože
se mi tam líbilo.
Kdybych byla kluk, chtěla bych se jmenovat: Honza, líbí se mi.
Kdybych mohla mít klíč od čehokoliv, byl by to klíč od: Kájinýho srdíčka.
Šárka a Eliška

JAK TO U VÁS CHODÍ?
Zkusili jsme nakouknout do jiných škol a vy můžete porovnat, jestli se od té naší liší a jestli
patříte mezi „vzorek“ žáků, kteří o své škole vlastně nic neví.

Barbora Dobešová – ZŠ Jablůnka (okres Vsetín),
8. třída
1. Je podle tebe vaše škola něčím odlišná od ostatních?
(např. vyučování, chování,…)
Myslím, že ani ne… Jsme docela obyčejná škola.
2. Jste na něco zaměřeni? (např. jazyková škola,
sportovní škola)
Nejsme. Jak už jsem říkala, jsme obyčejná škola.
3. Máte školní knihovnu?
Ano, máme, ale je celkem malá. Ale je velmi
často navštěvována, i když zde nejsou skoro žádné
novější knihy.
5. Chutná ti jídlo ve školní jídelně?
Popravdě ani moc ne. Nevaří se zde dobře.
6. Kolik má vaše třída týdně hodin?
Naše třída má každý den 6 hodin… Ale jelikož jsme v osmičce, tak máme jeden den
odpolední vyučování. Čili 5 hodin, pak 45 minut volno a potom další 2 hodiny.
Kája

12%

34%

ANKETA 2
CO NA TO DĚTI?
1. Které jsou zimní měsíce?
leden, prosinec, listopad (E.Braunová, 3.A)

únor, květen, duben (K.Cigánková, 3.A)

Správná odpověď: prosinec, leden, únor
2. Která zvířata se ukládají k zimnímu spánku (3)?
ježek, liška, medvěd (D.Černohous, J.Bittner, J.Havlík, 1.B)
medvěd, ježek, želva ( B.Guričová, K.Hufová, D. Sitár, 1.C)
13
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Správná odpověď: medvěd, ježek, liška, zajíc, ....
3. Dvě země, ve kterých je po celý rok zima?
Severní a Jižní pól (M. Dvořáček, 3.C)
Antarktida, Jižní pól (J. Lehár, R. Vogelland, N. Holzerová,
3.B)
Správná odpověď: Grónsko, Antarktida
4. Kde se konala letošní zimní olympiáda?
Amerika, Velká Británie, Rusko (J. Lehár, N. Holzerová, 3.B,
N. Keszeli, 3.A)
Správná odpověď: Jižní Korea
5. Nejvyšší hora v ČR?
Praděd (F. Polášek, 3.B)
Černá hora (V. Podhor, 3.B)
Správná odpověď: Sněžka
Terka, Isa, Zuza, Zuzanka; obrázek - Denisa Horáková (2.B)

TVŮRČÍ DÍLNA 1
Limeriky z 8.B
V. Tomeš

S. Pospíšilová

Byl jeden starý pán ze Singapuru,
dělal si sekerou manikúru.
Když prsty padaly,
řekl: co jste čekali ?
Ten jeden starý pán ze Singapuru.

Jedna paní z Poličky
měla ráda dolíčky,
neboť velmi pilná byla.
A vrásky si vyhladila prádelními kolíčky.
Ta jedna paní z Poličky.

R. Vavřík

V. Heneman

Byl jednou jeden dědeček,
ten nepřeskočil stromeček.
Letěl, letěl, dopadl
a amok ho hned popadl.
Ten dědeček, co nepřeskočil stromeček.

Veverka v teplém kožíšku
bála se lískových oříšků.
Neumřela ovšem hlady,
jedla jedovaté hady.
Jo, ta veverka v kožíšku.

NOVÁČCI V KNIHOVNĚ
V pololetí nastaly v knihovnickém kroužku menší změny, mezi redaktorky Alfonze přibyly
Terka Šubrtová a Isabelle Masná, obě ze 6.C.
1. Co rády děláte ve volném čase?
Terka: Chodím ven a spím.
Isabelle: Chodím ven.
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2. Máte oblíbenou knihu?
T: Hvězdy nám nepřály
I: Dívka z inkoustu a hvězd
3. Které je vaše oblíbené jídlo?
T + I: Pizza
4. Co vás vedlo k tomu začít chodit
do knihovnického kroužku?
T: Chtěla jsem zkusit něco nového.
I: Chtěla jsem se podílet na tvorbě
Alfonze.
zpovídaly Magda, Evča, Zuzka

TVŮRČÍ DÍLNA 2
VYRÁŽÍME
DO KRAJINY JÍDLA
Ahoj, Naty!
Byla jsem na výletě a řekla jsem si, že ti pošlu pohled. Navštívila jsem Mňamóziny. Bylo to
tam super.
Do Mňamózin se vstupuje bránou z donatů a pohárů. Každá ulice, co tam je, se jmenuje
podle jídla, které mi hodně chutná. Popíšu ti tu pár míst, kde jsem byla. Zmrzlinový park je
postaven a vytvořen na památku zakladatele. Podle názvu správně hádáš, že tam jsou samé zmrzliny
s různými příchutěmi, např. třešňová, jahodová, citrónová. Všechny jsou s čokoládovou polevou.
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Okolo jsou kopečkové keře. Bylo to moc hezké, ale byla tam zima a působilo to jako takové malé
bludiště. Kdybys ho někdy chtěla vidět na vlastní oči, je na Zmrzlinové ulici. Nedaleko odtud je
náměstí Cukrátkový sen. Tam jsem navštívila kavárnu a cukrárnu v jednom. Vypadala jako hrnek
plný kávy nebo kofoly. Plot byl velice pěkný. Byl tvořený lízátky stočenými do různě velikých
srdcí.
Strašně moc se mi to tam líbilo. Jestli někdy budeš chtít tip na prázdniny, určitě doporučuji
Mňamóziny. Už se těším, až tě zase uvidím, všechny doma pozdravuj a AHOJ!
ZUZA
obrázek i text Zuzka Račáková, 6.B

SOUTĚŽ
Doneste některému z redaktorů nebo p.uč. Fišerové řešení křížovky ve svém výtisku
časopisu. Nezapomeňte k tajence uvést své jméno a třídu. Vyhrát můžete předbíhací kartičku na
svačiny i obědy na celý měsíc!! Minule vyhrály Alexandra Horsáková (5.B) a Nataly Hoferová
(6.B).

x

x

1. Pod jakou přezdívkou vystupuje Karel Kovář na sociální síti YouTube?
2. Z jaké rostliny si krteček vyrobil kalhotky? (v 1. pádu)
3. ……. Shakespeare (křestní jméno)
4. Antonymum (opak) slova „CHUDÝ“
5. Hlavní záporná postava z filmu Harry Potter
6. Která zelenina údajně pomáhá na oči?
7. Který měsíc následuje po listopadu?
8.Jaký hromadný dopravní prostředek jezdí po kolejích?
Kája M.

SPORT
VYBÍJENÁ
OKRESNÍ FINÁLE
kategorie II. - dívky 4.-5.třídy – 2.místo
B.Faltusová (4.A), E.Čtvrtlíková, N.Potěšilová, E.Kohoutková, V.Kovaříková, L.Vepřková (5.A),
N.Kunradová (5.B), E.Berková, D.Haušková, K.Hlavová, N.Novotná, A.Nimmerrichterová (5.C)
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dívky 6.třídy - 1.místo
Leharová, Horčičková, Skokanová, Charvátová (všechny 6.A), Roláková, Slavíková, Brachtlová
(všechny 6.B), Jecu, Šubrtová, Masná (všechny 6.C)

RECEPIS
Tvarohové ovocné knedlíky
Tuhle dobrotu zvládnete „uplácat“ i vy a bude vám chutnat, i když nemáte rádi tvaroh
jako já 
Potřebujeme:
250 g tučného tvarohu
220-240g hrubé mouky + mouka na vál
1 vejce
1/3 lžičky soli + sůl do vody
1 lžíce oleje
ovoce dle vlastní chutí (jahody, meruňky, jablka...)
máslo, cukr a skořice
Postup:
Na válu si udělejte „hnízdo“ z hrubé mouky, kterou
posypete špetkou soli. Tvaroh rozdělte také po obvodu a
dovnitř rozklepněte vajíčko. Zalejte lžící oleje a vše
zpracujte rukama v
těsto, které rozválíte
na silnější plát. Pokud se těsto příliš lepí, přisypte trochu
mouky.
Rozkrájejte na čtverce podle velikosti ovoce, které jste
si vybrali. Pak kousky ovoce pevně zabalte do těchto čtverců.
Mezitím si dejte vařit maličko osolenou vodu. Když je ve varu,
vhoďte do ní knedlíky. Jakmile vyplavou na povrch, vařte je
dalších cca 6 minut. Sceďte je a můžete podávat posypané
skořicí a cukrem a zalité máslem.
Pokud se rozhodnete pro
jahody a máte jich dost
jako já, můžete si
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připravit jahodou „omáčku“, zatímco se knedlíky vaří. Prostě pokrájené jahody povařte v kastrolku,
zasypejte cukrem, příp. podlejte trochou vody. Kopeček šlehačky povýší knedlíky do sladkého ráje.
Dobrou chuť přeje p.uč. M.Fišerová.

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
Životopisy
Eliška Kovářová – Opička
Moje jméno je Emily, jsem malá
opička, která se narodila 3.7. společně
se svojí sestrou v Brazílii v pralese.
Vyrůstala jsem se svojí babičkou,
protože
moje
maminka
vždy
vyhledávala potravu a neměla čas.
S mojí sestrou Gigi děláme různé
vylomeniny, jsme skoro stejné. Ale ona
má bílý puntík na břichu. Každý den
pojídám banány a ovoce, které najdu.
Můj táta je vůdcem celé opičí smečky
a jsem ráda, že mě vždy ochrání, když
jsem v maléru. Když se nudím
vydávám různé zvuky… spíš skřeky
a každou opici v naší smečce z toho
bolí uši. Až budu velká, také bych
chtěla chránit celou opičí smečku.

Šárka Prokopová – Surikata
Moje jméno je Laila. Své jméno
jsem zdědila po své babičce. Narodila
jsem se 28.7.2017 na polopoušti
v jihozápadní Africe. S mojí rodinou
obýváme malou část podzemních nor,
které jsme zdědili po našich předcích.
Moje kolonie čítá 21 členů. Můj otec je
hlavní hlídač skupiny. Chrání nás před hyenami a dalšími nepřáteli. Má matka zemřela před půl
rokem, sežrala ji hyena. Můj bratr je vůdcem naší kolonie a to už jeden rok. Mám také sestry Keisy,
DJ a Lenu. Mojí činností v naší skupině je uzdravovat poraněné surikaty. V dorozumívání jsem
odborník. Všechna gesta tvořím pomocí končetin a smyslů. Ráda zaskakuji surikaty na hlídce,
protože je to velký adrenalin.

Adam Friedl – Křeček
Mé jméno bylo Chlupáč. Narodil jsem se 14.3. 2018 v 11:00. Avšak umřel jsem 30 minut po
svém narození, jelikož mě páníček položil na židli. Zapomněl na mě, a když si sedal, tak si mě
nevšiml a zasedl mě.
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Karolína Malovaná – Delfín
Mé jméno je Akkie a narodila jsem se 25.1.2005 mému otci Spikovi a matce Nicolle
v Karibském moři u Ameriky. Ve vodě jsem se cítila úžasně a nebavilo mě každých 30 minut se
vynořit, jen abych se musela nadechnout.
Dne 21. dubna 2010, kdy ropná plošina Deepwater Horizon havarovala, jsme museli naši
oblast opustit, abychom neohrozili naše zdraví. Při tomto exportu se naše jedenáctičlenná skupina
zmenšila pouze na šest delfínů. Mezi mrtvými byla i má matka, která umřela na vyčerpání.
Přesunuli jsme se až do Rudého moře. Po pár letech zvykání si na nové místo mi umřel v jeho 34
letech i otec. Nyní na mě dohlíží tetička Angela. Do budoucna bych chtěla pomáhat delfínům
v nouzi.
zapsala Kája M.; životopis kočky jsme nakonec nevybrali, tak tu máte alespoň obrázek od
Kristýnky Muroňové ze 2.C 

SOUBOJ ČTENÁŘŮ
došlo po uzávěrce:
Naši šesťáci obsadili skvělé 3.místo! ze 105 zúčastněných škol v soutěži
čtenářských dovedností, pořádané v rámci kampaně Rosteme s knihou na podporu
čtenářské gramotnosti. Míří tedy na finále do Prahy.
Více pro vás chystáme do letního čísla Alfonze.

Magda s Terkou zapisují odpovědi při online kole Souboje čtenářů
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CO NÁM CHUTNÁ NEJVÍC
Anketa školní samosprávy rozhodla o jídelníčku na dva týdny, ve kterém se objeví
nejoblíbenější pokrmy připravované ve stravovně Hlucháku. Tady jsou vítězové:
polévky
1. gulášová 2. rajská s kapáním 3. kuřecí vývar 4. česnečka 5. hovězí vývar 6. čočková
hlavní jídlo
1. buchtičky s krémem 2. brambor.knedlíky plněné uzeným masem + zelí 3. boloňské špagety
4. řízek s brambor.kaší 5. šišky s mákem 6. kynuté knedlíky s ovocem
saláty, kompoty
1. okurkový salát 2. ananasový kompot 3. broskvový kompot 4. ovocný míchaný kompot
5. mrkvový s jablkem 6. hlávkový salát

NO COMMENT

ALFONZ zima-jaro 2017/18
redakce: Anička Petruňová (5.B), Eva Brachtlová, Magda Králová, Zuzka Kudláčová, Zuzka
Račáková (všechny 6.B), Tereza Šubrtová, Isabelle Masná (obě 6.C), Nikola Bederková, Eliška
Kovářová, Karolína Malovaná, Šárka Prokopová (všechny 7.B), Kája Svítilová (8.C), Andrea Ficková
(9.B), p.uč.Martina Fišerová
titulní strana: obrázek od Lucky Nimmerrichterové ze 2.B
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 
uzávěrka 2-3. čísla ALFONZe 2017/18 – 20.4.2018
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