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nupaŘí su vÁivr vypRAT svn pnÁnr,o ANlvrzinrm r
Ý-}.pERTE svou nušrnašínn česorrsnnn ttt

Zdra.vime lás opět s naším měsičnikem.
Z vašeho zájmu o 1 číslo AI-FONZE jsme měli upřímnou radost. V|těžek z jeho prodeje nám umož-

nii koupit,lednu knihu cio naši Lnihorrrry,Doufáme, že se odhodláte s námi nejen čist. ale i tvořit;eho
další čisla.

Ieďno z rěch příštich bychom chtěii pojmout úce monotematicky. Proto kromě obvyklých rubrik
(pro zábavu) tu najdete několrk stran zaměřených na problém, ktený nrim v posledni době nedá spát :

DROGYNapište nám o vašich zkušenostech (i anonl,rnně). zeptejte se na to, co vás zájimá. Bude-li to
v našich silách. odpovime.

Už dnes vás chceme nalri,]<at na další pochoutky z Álf,onzov_v kuchyně. Uvažujeme např. o vánočním
- 3. - nebo valenlinovském -5_- čisle.

hiebojte se doručit své sprá,"né odpovědi na naše otazky, Čeká na ně ALfonzova žlutá schrárrka
(před klihornrou)
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&Je4KrírěEéěťygE učtrBrůna
k narozeninám : 11.11. p. LudmileHajn$ovó

20,1l. p. Květě Všetičkové
22.1 L. p, Daně Gabrielové
25.1l. p. Ruženě Jilkcvé
29.7l. p. Dagmar Ondráčkové

k svátku : 18. 1 1. sl.Romaně §ojakové
25_ 11, s1. Kateřrně Oďadilové
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1, otázka : Ve kterém městě se narodil slavný anglický dramatik William ShakesPeare ?

Uveď názrry 3 jeho her.
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LANCZOVÁ Lenka : Past na kočku
SWIFT , Jonathan : Gulliveroly cesty (obrázková)

STEVENSON, Robert Luis : Ostrov poHadů (obrazková)

ponj.Das€J že....,
_ se ve škole objevila nová hra : 12 účastniků ,Jračího doupěte" pořebuje k provozování,pravidla hry,

osobní deníky, hraci kostky, postavičky ad.propriety, o kerych vás mohou informovat kluci ze 7_C

- letošní školní večirek - truáir"i sďkaniučitelů a rodičů (koná se 23.1I-)- bude letos grandrózni.

svědčí o tom misto konaní - dům kultury- i předplesová horečka přípravného vlboru
_ holpy z 8.D - Adéla častková, Míša Haioňóvá, Katka Níaixnerovri, Katka Strachotová, Jana Tesařová

a Lucka Grozmanová z 8,C jsou doopravdy skvělé, potwdily svou loňskou qýkonnost a v závcldech

onentačního běhu už opět vyhraiy okresní kolo
- loňsk-Ý nejoblíbenějši uiitet iot",,-u", Zlaty Ámos- M,Pospichal z chrudrimské pnimyslovkydostol

par měsícb po svém úspěchu rn_ýpověď ze školy pro nadbytečnost, v€ zmíněné soutěži musi žáci

pro poapoá sveho kandidáta sebrat 100 podpisů , včetně ředitele školy, přihláŠku Pak zasiat

do li,rZ. na adresu Klub DOMINO, Jašíkova 1536, Praha 4

že -š,gCr.lJ|JK) 6?,ilu s 17Jtl.tyoa,y,;p.š'.r,

r promiňte, pane učiteli, ale tentokrát to není pero, skřípou mi zuby,

o V hodiněmatematiky _ student : ,,IJstrojím úsečku od konce do konce ..."
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- učitel . ,,No, to budeme teda v koncich !"
r UČitei : .,Oficiálni známky jsou v intervalu od 1 vč€tně do 5 včetně. Neoficiálnijsou 6,7 atd,

Máte-li ted;, z jedné písemky za7 a z druhe za .i. výsledná známka je 5 Takže jste se
zlepšili."

. Stádo slonŮ se žene za mamutem. Doženou ho, mamut se svaii, sioni ho kopou a dupou po něm.
Pak spokoleně odeldou Za chr.,íli se mamut probere- rukde nikdo. stádo slonů.;e pryč. t uler,r st .

,.Skini jednipitomi !"

o ŘíkáJedna světluška druhé :"Přeristav si, včeralsem se půl hodiny dvořila nedopalku clgare|v !"

žaéJ%Aal{)§7J :

- Největší muž na světě Robert Wadlow z USA (nar. 19l 8) měřil v 5 letech už 16j cm. v l0 - 196 cm.
v 1-s - 234 cm. Zemřel l,e 22 ietech, kdy sále,;eště rostl a dosálr] 37] cm.

- Největší žena Jane Bunfordová z Anglie (nar. l895) zemřela r.l92? a měřila 23 l cm,

- Nejmenší člověk Pauline Mustersková z Holandska měla při narození v r. 1876 30 cm, v 9 letech -§5 cm,
zemřela r. l895 na poruchy orgarusmu způsobené těžlq.m alkoholismem, měřila 6l cm,

- DŮkaz neuvěřiteiné paměti předvedl Mehmed Hairci z Ankary (Turecko). Přerecrtoval bez chyby pod do-
hledem odborní}ni 666ó veršů koránu. Přednes trval 6 hodin.

- Na sr,,ětě se dnes nrluvi zhruba 5000 jazyhv a nařečímr. Nejvíc - 8a5 jazyku - se pouává v Indii, nejslo-
átějším jaz.vkem 1e čínštlna" která má 49 9O5 znalai.

.g?J,*.y"os
připralrl Radim Šebesta
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,Pro důležié, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni."
Brigitte Bardotová

.ní aqú.Lo?,,ft eqC,J é J>.E-J\í J ?a.b
llned na začátku si můžeme v odborných pramenech nalistovat, že ideální soupufuiík našeho ávota

skuteČně existuje Podle statistiku jsou ideálové dokonce ři. Jenže kdesi na světě. Pravděpodobnost, že
Právě my toho ideáiního potkáme. je midmální.V pňpadě, že se nám zdá, že jsme někoho takového potkalr,
vězrne, Že spíme, a uved'me se všemi možnými způsoby do stavu bdělosti a ostraátosti.

I ten, kdo se zdáblrt naším doživotním vznášedlem, může se zatýden nebo par let stat olověnou kouli
přípoutanou k našemu kotníku.

Potkáme někoho, kdo se nám 1íbí. Odhadujeme,laký/á je. Není to pod krásnou tvářičkou princezna Husa, í l . i

skleroupadnenudajakpětikilonanašihlavuhnedpoprvníchpronesenýchslovech?Nenít.fi,;ř;k-^^*"*', l,'t,] 
i.t | ,

princ Nul4 jehož jediným životním úspěchem je sl.rnpattck}.ksichtík ?

Jaké mohou b}t zkušenosu s namlouváním, vám chceme předložit právě teď. ,'' 
, ,':,'ffi' ,r:, 

,KAREL.
Měli jsme doma vepře, kterého jsme pojmenovali Karel, Shodou okolností jsem později poznala chlapce
se stejným jménem. Jednou jsem si pňvedla pňtele Karla k nám. Doma už byla maminka. By1o to jejich
pnmí setk,áni. Při představování matka samozřejmě přeslechla přítelovo křestní jméno a Karel samoďejmě
nic nevěděi o našem zvlíďi A tak se to stalo. Maminka nebyla zrovna v nejlepší náladě a rozzlobeně na mě
spusnla : ,,A dalas'Karlovi aspoň rtafoat?" Myslela tím pochopitelně našeho vepře. Můj chlapec pouz§ vy-
ř€štil oči a y rozčileni nebyl chvíli schopen slova. Pak ze sebe dotčeně vypravil : ,"Děkuji, já nechci_ Už jsem
jedl." To už jsem ale nevydržela a vyprskla v takový řeho! že se maminka i Karel, ještě než všechno pocho-
pili, rozesmáli se mnou.

Příště : Ledni revue

§.q.S7rnfá ,7' aoeb u{^ňo 7C' 1/J, o.bt o1/,J

l Když zloději přepadli poštovní vůz, co se dělo dal ?
a) Zmizeli s pytly naplněnými penězy.
b) Zmlzell s pytlr naplněnjarni penězi.
c) Zmizelt s pytlr naplněný*ry peněry.

2. Nejstarší kamenný most v Čechách je v . a) Písku
b) Praze
c) Šumperku

3 Ne.;menší sát v Ewopě je :a) Andorra
b) Vatikan
c) San Manno

4. Jestliže vlaštovky létaji pfi zemi, znamená tcl. že. a) bude pršet
b) bude slunečno
c) objevily ptači ráj

5. Cibule působi na naše slzné váčky obdobně.lako senál Dallas. lú<lze je]i slzavý účinek zrnírnrt ?
a) zatajováním dechu při krájeni
b) špetkou pepře nasypanou do nosu
c) časqim máčením nože ve studené vodě

6. Která z nemoci.,;e u člověka nejčastější : a) chřipka
b) zubni kaz
c) deprese - chorobný smutek

7.IJcha, hálaszlé, mulligatawny a boui_llebaisa jsou : a) čásu těla
b) pojmenováni vojrik,u - nováčků v různých jazycích
c) polevky

é AU éS7E,Jrf eq 7crqú PO a J€ K,r ?Cr-\gCrírU

Kozotoh (.22.12. - 20.1 .): je schopný a pracovitý, dokáže v krátké době to, na co jiní potřebují spoustll
času, to ho veLmi vyčerpává, a proto potřebuje odpočinek v pravý čaq nedá se říct, že by lenošil

-§ LEN)STÍ

-Lt -



Vodnář {21.1. - 18_2.}: nemiluje lenošení, ale také se přítiš nepřetrhne, pokud jde o nějakou črnnost,
snaŽi se Prostě zŮstat někde uprostřed, dodržuje pracovni liden a o víkendu sizalenoši, třeba spí až
do oběda
RYbY (19.2. - 20.3_}: jsou líné a pomalé, protože spěch podiejejich nazoru škodí zdraví, k práci při_

$upují až tehdy, když jim nic jiného nezbývá, a snaá sq aby de šlo co neiiednodušeji
Beran (21.3. - 20.4.}: lenost nezná, rád je v neustiilém pohybu. miluje zrrrěnu, někdyle tak pracoraqý,
až to jeho okoli otravuje
Býk {2t.4. - 21.5.): není líný ale opatrný a pomalý, dělá zato vytrvale a bez odpočinku, dokáže obvykle
mnohem víc než ten, kdo se do práce pustí bezhiavě
BlíŽenci (22.5 , , 21 .6.\.rádi si občas za|enoší, bllhzaji pilní a zodpovědnni, směřují ke syému cíli, ale ne_
chtěji nic uspěchat, jsou raději, když o tom, co budou dělat, roáodne někdo jiný
P.ak(2?.6. ,2?,'7.): neni přímo líný, ale ani se nepředře, jeho ávotní fitozofii je to, že po práci má násle,
dovat zasloužený odpočrnek, a toho se nemíní vzdát, pracuje, pokud má chuť nebo sílu
Lev Í23.7. - 23.8,}_ má dojem, že by mohl silu rozdávat, pracuje rychle a twdě, což má dříve nebo poz_
ději za následek vyčerpanost, tehdy si zalenoší a oblykle získá nové síly spánkem
Panna {24.8. - 23.9.). lenost nesnáš, pracuje vždy na plný výkon, sousředěně a se snahou o maximální
qýsledek, neumí si odpočinou| ani kdyžje u konce s dechem
YáhY (2a.9. - 23.10.): jsou lenoši, kteři však dokáž neuvěřiteiné - obrykie za ně pracují jiní a Yáhy twdi,
jakjsou unavené audřené, snažj se ošiditvše - práci i lidi, kupodivujim to vycházi alikáoje zalenochy
nepovažuje

§tír (24. 10. - 22. 1 i ): 1enost nezná, neumí lenochy pochopit, lepši je 1 00krát chybova| než nedělat nic
§ťelec (23- l i. - 21. 12.): vzplane, aby rychle áasl, stňdají se u něj chvíle neskuiečné pracovitosh s chú-
lemi Pasivniho lenošení, pokud chce, dokaže neuvěřitelné, pokud nechce, nic s nim nepohne

éa,g, ě€,J|í€ž.níá7E
Rozhovor s učitelem, tentokrát ...

, vřnou HtTEčKovou
UČÍTE:učim
ZALBY , j.e, 

lrol]._v - (zam_vslela se) - asi rodina
OBLIBENE IIDLO . všechno, co si uvařím sama

PITÍ : cola
KOLEGA: p,uč.Irlovák
POLITIK , asi Klaus
Žax . je, těch b;l bylo - téměř všichni
ZliŘE : pes - až na pár qfrimek

IDEALM MLZ : všichni sympaťáci
Co vÁs NA MLžíCH NEIVíCE pfuTAHUJE : v mých letech
PUIERTA . asi stejná jako u vás
l.LASKA : (v rozpacích) tak asi ve 3.ťídě
IDEÁLNÍ PRÁZDN]TNY : bez dětí (iednoznačně)
.. A NĚCO NAVÍC : já nejsem na příslovi, jsem na r.zorečky

užjen ta povaha

kvadratická rovnice

v _ -b t@*'n4,2'T

učí se v 9.ťidě, těšte se

S RADOVA.'YEIU PAVELKO U

UČÍTE : učím. snaám se. někdy mjto žácikaÁ, nemaji zájem

1ŇFY : (zamyslel se) sport - košíková aktivně, fotbal a hokej pasivně, sazyk
OBLIBENE IIDLO : každé dobré - řeba vepřo-kned1o-zelo, buchty

PITÍ:upfimně-pivo
KOLEGA : těžká olázka nelze na ni odpovědět
POLITIK: (po přemýšlení) V.řIavel
ŽÁK : (směje se) ti, co vědí, ať se dovtípí
ZVIRE : můl syn

IDEÁLNÍ ŽENn : neexistrrie. pokud ano - tak ienom na chvili
Co vÁS NA ŽENÁCH xÉ:úce pfurerrurB : jednoduše řečeno to, co chybí mužům
PUBERTA : (směje se) vždycky řikám, že pokud moje puberta probíhala tak, jak lldim kolem sebe,
tak se dodatečně omlouvám všem, kdo to s€ mnou museli lydržet
l LÁ§K4 : ta se nezapominá
IDEALNI PRAZDNINY : nevím, co si pod tím pojmem mám předsbvit, ča§ na čteni, ábor, rodina

a,



A NĚCo NAVíC , něco k časopisu - překvapil mě, moc se mr líbi a přál bych mu, aby se stal zná-

mÝm a abv dětr mělv chuť do ně1 přispívat

zpovídaly . ZdenaBrožová Adela Častková a Bětka Poprachová

na&Áe,,nía 
"sáe"á7

Osmisměrka {připravila Adéla Částková)

Berlin. Beroun, Jablonec. K]adno, Krnov,Losiny,
Krumlov. N{ost. Náchod. Ostrava, Pisek, Praha
Sušice, Šumperk, Tábcr. Trutnov, Vídeň

češtinář ho kdysi podezíral, že slohové úkoly nedělá sám."Aby se pan učitel přesvědčil, že autorem .,sem

opravdu j4 
"ÁkLn1o"1"dnou 

do kabinetu a přikázal mL abych lypracovai ryprávěni na téma Podzrm,

slot 1sem si tedy pokojně za stůl a psal jsem Ó tom, jak je podzimní čas smutný a jak se smutek pliži z le-

sa do polí azareipž*ky z polí do lésa. tvtctisem v malé chviličce popsané dvě strrinky a musel jsem Po-

p.orit puoa učitele o n*si iisty papíru. JatŇte potom uvidě1 slohové cvrčeni hotové, pronesl památnou věhr

Éoglare, z tebe snadjednou bude spisovatel !"

Se jménem Foglar se vám uybai touha po dobrodružství, napěíi a věrném přátelstú Přesně o tom totĚ

jeho knrhy jsou. piipomeňme sioapř. k ížú Hoši od Bobň řeky, kterou přečet1 snad každý správný kluk

i hoika.
.raroslav Foglar je česhý prozark a prukopník skautingu fieho skautské jméno je Jesťáb),kter,ý se naro_

dil 6 7. 1907,otec Jindřjch ,"*."l, kdý mu b}ly 4 roky_ Maminka Marie zemřela ve 102 letech,

Pnni báseň mu ohskli ve 13 letech, pnmi lydanou

knihou byl roman Přístav volá. Napsal vice než 80 knih

pro mládež. Byl redaktorem časopisů L,íladý hlasatel

a -íunak.skautský oddil vede nepřetrátě víc než půl sto-

letí Fo,qiar ve svých dileclr.;ednoznačně upřednostňuje

družnoit, roz.,i!i sm_v-sl pro odpovědnost, sounáležitost

ke skupině a lásku k bližnímu. čestnost, odvahu a prav-

domluirrost.Za nacistické okupace a komunisúcké totakt"v

nemohla bf jeho díla publikovana-

Foglarávkv byly i zfilmovany (Rychlé šípy, Záhada

hlavolámu). l.noglar dosud piše, ačkoli dnes už takřka ner,rdí

U nas naidete : BOJ O PR\i}íl MlSTO- 
PŘISTAV VOLA
DEVADESÁTKA POKRAČUJE
DoBRoňŘužsrví v TE]ví}ÝÝcH LLIČKÁcH
DOBRODRUŽSTU V ZEMI NTKOHO
ZÁHADAHLAVOLAMU
HOŠI OD BOBŘJ ŘEXY
STRA.CH NAD BoBŘi Ř,erou
KDYŽ DUBEN pfuc}{azí
MODRA ROKLE
pŘtnÉHy RycHLycH šipú

Zpracovďy Katka Strachotová a Jana Nesvadbová

].fo6L^R - s&at
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a,Jí,Y,87á.

Jalqi je tvůj l vráš nejoblibenější předmět ? A kteÝje naopak nejrnéně pblíben]L?

Eva (8.B) : TY, Fy, Př i W-

Eva (7.B} : TV. VV, AJ i M
Iv{ichal (s.C) . TV,l{ tnťormatika l JČ, A. CH
Lucka (5_C) : AJ, TV,W'/ ČJ. M, přírodka
Lucka (8_C) : W, M, ov i ČJ,NJ
Petr (9 C) : matika, češtrna- angličtina ; ýáka
Viktor (8 A) : &,zk+ dějepis.matka,'občanka
Peťa (9.C) : přestávka - svačinová,desetlnlnutová, pětiminutov.a.r- škola
Jana (l C) . W,irV-, TV i JČ
Verča (9 C) : NlCtI,F.v / VY
Hanes (9.A) . sexuální r.ýchova, TV,VY l'JČ
Kamila (8 C) , TV,OV.W / C}L Fy.M
p.uč. Ondráčková . FIV_JČ, domácí nauka l matematika
p.uč.Bieliková : brologie, TV,HV i OV
p.uč Godalová : A],AJ,AJ /M aF
p.uč. Fišerová : D,JČ,W l CH a Fy
p.uč. Paveíka : lČ,-,- t W
p.uč.Prachařová : ]V_LJČ,TV i Fy a CH
p.uč. Křivolrlávek : N|F,TV l jČ. psani, W

Zpowďafu: Adéla Častková, Zdena Brožová, Miša Hatoňová a Janča Nesvadbová

Institut dětí a mládeže zveřejnil 9ýs,ledky šetřeni : Nejoblíbenější předmět-v na zš ;
TV - 36 %, M - 18 o.ó, Př - 16 yo, Čl - ls %, D - 14 %,YY - 12 %, z ipv - 10 9,;. íIv - 7 %.
nejméně oblíbená - CH - 6 oÁ.

Eva í7

7€.s7
vvberte si oohádku :

l. O pemíkové chaloupce
2. O Cervené karkulce
3. Sněhurka a sedm trpasliků
4. Zabíl<rál

(6.A): techničky,
'.A) . anglina, JČ,

VV'TV l zemrik
I{Y i matrka

\l
l/ ,<

N§clcl vÍs srn*ŠlT, CtLAscl l

il§ Žru"r € §ntgr+^TlKd !

5. Sedm jednou ranou
6. Sípková Růženka
7, Jak stařeček měnil,až vyměnil
8" O Popelce

o.lioi kteň mají rádi tuto pohádku, jsou nejraději doma zapecí. Milu.leš klídek a bezpečí, raději sniš, než

;§§ D.:,"_"deš ořesně odhadnout, co je pro tebe nejvýhodnější. Máš lyvinutý smysi pio matemaťiku

9?"Trr jj Přednost ]idé aktivní, neklidní, vyhiedávající stále dobrodružství. Od světá očekávášlen to nej-
lePŠÍ- Od druhých dosáváš vždy víc, než dáváš sám, Věříš, že tě uždy ochráni tvá šťastná hvězda" Nikdo
se s tebou nenudí, jsi velmi odvžňný a nápaďtt1, ale lehce utratiš i cizi peníze.

QKdo si lYbral Sněhurku, nesnáší nespravedlnost a záludnost. Jsi crtliv!, rád pomáháš jrnlim, ceníš si
skíomnostl a PÍie. NemáŠ rád nejistotu a aněny, V budoucnu mužeš být právrťkem, poiicistou, ale i učr-
telem

@rrto tidé se snaŽÍ uskuteČnit svá tajná přani, ale ne na úkor bližních. Jsi schopen vybičovat se k překvapu-
jícím ilýkonŮm- Jsi přátelský, milý a skromný,, málokdy upřednostníš kanéru piea ooUrym váahem k lidem.
Oběruieš se, aniž čekáš vděk.

@Vr!"nr_ci této pohádky cítí, kde je,,tlačí pata'. Věříš, že chyřostí a schopností jednat s lidmi dosiáhneš
vYtouŽeného cíle. Problémy mŮžeš překonat smyslem pro humor. Jsi dobrosrdečný a máš smysl pro fař_
ýy _.Žaa"e povoláni 1nebude cizí. protože každé ti Áůže přinést alespoň poučení.

Q}{i-lovníc] tŮŤ:"ky Š.3ou ctižádostiví, mteligentní, mají d,aleko k pniměrnosti. Svou jemnou a cttlivou
duŠi Často skqfrzaŠ za masku cyúsmu. Jako romantik věříš, že můžeš přispět k vytvořeníiepšího světa. proto

A*: ,.m2Žn1, d.Ó.Ym diplomatem. Rozhodně zkus povolání, vPěmŽ budeš ve stalém styku s lidmi,
\lTuhle si wbrali ti, kteří obdivují knihy, obrazy a starožtnosti 

-Miáš 
nespoutanou povahu a dětráš jen to,

co tě bavÍ. ZakaŽdou cenu se snažš budit dojem úspěšného a sebevědomého člověka. Před nepřijernnostmi
se uzavíráŠ do svého světa. MŮžeš se sťát umělcem, ale bude ti chybět trpělivost a ctižádostrvori. Jri 1uko ,oo-
il, který přeléá z květu na květ.
{§/,,PoPelkaři" lsou pfijemní, schopní a houžel. ratí. Tvé IQ přesahuje běžný pniměr, Býváš vedoucí osob-

$

l



nosti lr kolektir.rr, máš zdravé sebevědomi a věříš, že dobro bude odměněno a zio potresáno.Jsi qmikajicím
a spolehliv,_irn přitelem, jsi čestrrý" a tedy na svou dobu v.frimečný Tvá dokonalost však okoli někdy provo-
kuje.

6Ju,!á,{,
uiiur]Jlu"há"kybl"št.h'
Yyhiašujeme novou rubriku (děkujeme za inspiraci p.uč, Suchanové}, která má nabizet cokoliv ve stylu
,,prodám, dám, vyměním", samoďejmě na solidni úrovni. Její realizace je závislá na vašem zájmu.

Řršmí z minulého čisla

r Kvíz : lc,Za, 3b,4b, 5b, 6c, 7a
VÝhercem 2.čísla Alfonze se stal Michal Švec ze 6.D,

r Rovnice l V r!=@ správně V + II: YII (omlouváme se za chybné zadaní vminulém č{sle)
r křížovka : chuligán

61E

PR^xl

Na tomto čísle se podíleli ,, ZdenaBrožova Actéla Částková, lvtíša Hatoňová, Jana Nesvadbová, Katka
Strachotova, I3ětka Poprachová, Radim Šebesta a Pavel Procházka,
p.uč" Níarttna Fišercvá
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