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Právě jste dostali do rukou poslední číslo ALFONZE tohoto školnílro roku. Samozřejmě přemýšlínre už
!eď, co dál. VáŠ ájem nás.vede krczlrodnutí pokračolat ve ry-dávání školniho časopisrii., iříští* .*..
Pokud^se rráŠ áměr PodařÍ, u\'ítali byclrom rádi mezi sebou nór,é tváře,Jistě nrá řadá z vás spoustu dobrých
náPadŮ. Dáváme vám dvouměsiČní lhŮtu na rozmyšlenou, ale už v záňi navás budou všichni Alfonzíci čekatjako Dracula na novou krev. ZvláŠtní zajem mánre na získání jednotlivce nebo dvojice (není podminkou),
která bY zPracovávala comics ze živoá naši školy, jednoho scňopnélro písaře ou poeituel a Úolika výřečných
kamelotŮ. RePortáŽemi, soutěžemi či postřehy se může naší práóe áeastrrit kdúh, aniž by se tim něiak 

-

zan azoval pro budoucí čísla,
TradiČní rutrikY hodláme zachovat- Už 1eď clrystáme bližší potrled na vaše měsíční mamení, před námije i řada portrétů vašich učitelů či aktuálních anket,
Ti, co říkají :"Škola3e zlý sen, už abl,clr se probudil," jsou takřka u cíle splnění svého přání, Hodnotit

':iFi§i#ťiiHi;.§J':.,iáliži'á'i.',if,lř;ni, rroonc .:é:,teplé § , tP a jiných
dobrŮt€k, ale hlavně příjemných lidiček, ať už hodláte-dulŇai.á pornánr* oo ciz'Ícn r<rajů, nánó
se budete džet hesla - Všude dobře, doma nejlíp.

A těm. kleří takn'aně rryletí zhnizla,,nrateřské iráruče" své školičta a v září zasednou do novýclr škamen,
vinšujeme hodně studijnich úspěchů a žÁdná,,šlápnutí vedle...

l

"Rudo, neváhej. tvoje poslední šance,jak se opálit!"



,zPFR.&\rr iz I<§rIřfo\rNrY
qýsleuxy* soutěže o Řáa aatétro č[enáře :

KATEGozu E ffi oRA cřrvÁTAlovÁ
2.místo - JÁKUB FDLTL
3.místo - il{AREK HABRNAL

Ell/lll.řnopŘx;-mlyíE
uČIrgtUM ;
k narazeninám : 6.6. - p. Ateně Spáčilové

20.6. - p.Evě Bicanové
23.6. - p. Evě Najmanové
24.6. - p. Aleně Dvoř;ákové

}
4.C

k_s. *ll!!; 9. 6, - p. Stan islar,ě Kulichové
20.6, - p. Kvčtě Všetíčkové /

23.6. - p. Zdclice Králové, roěanovd l lan?eY^ov?
21.6. - p. Janu Krobotovi
29.6. - p. Pavlu Křivohlál,kovi
l0.7, - p. Libuši Senrbolové
t3.8. - p. Alcnč Spáčilové a p. Aleně Dv.o-

řákové

skupinka švédsklfch studentů v doprovodu několika

K.47'LiGONI:. LIT'EIliiR),Í; l.ntisto - ]l{,lRTIN \'Ii'ttrl.SKi' a JAN vOR,\Č (s.ts)
2.místo - Jr\NA NOvÁKovÁ (s.cl
3.nríslo - \:!]RONtKA ŠINI[ltlXx.Á (5.B)

vítězor'é b1'li odnrělrčrli r,ěclrýnri cenanri. podčkování ,aslouži všichIii účastrríci soutěžc,

rrorrirrlr;r
LANCZOVÁ Lenka : Znamení §líženců (z.ryd.)

; §rdcoý kluk
TOMANOVA Jarra:Modré oči osudu
REKORDY ze wěta zvířat
PĚrnUZdeněk Miler a Krtek (vlprávění s ilustracemi známého krcslíře pro mladší čtenáře)

Po\rfDlÚ- §lE, *m
* r"lPukla výletor,á horeČka - zdá se, že půlka školy letos navštíví Jinolice a prachovské skál1,.t exkurzc deváťrákŮ r'OlŠarrských papírnách hyla ozrračena rrčklerýnli zričastnčnými jako brutální

krúli specif,rckérnrr zápachu v tor,árně
* letošní osnráci už se těší na přišti Školní rok: ne, nejsou šílcni. čeká je totiž,zíýezdna muzjkál Daniela

Landl,Krysař
* Dcn dčtí, konaný, 3.6., byl rninrořáclně úspčšný.rrcjen záslultou školrrí družiny, ale také schopný.ch pomoc-

níků zc 6.8. 7.A a 8.C
t p,uč. Petra Všetičkor,á z.mění od přištílro škol.rokrt působištč

5vnnrovr er,li:T V jT!]rnpiř-Kll(q ( F;(O ,3 Jltrot|"ETí(N)
DRy"ŽIr,1 g Í|n,sxo - ČrsrÁ REPL1H,IK4.._-'..".......- --- -Jafi sl ZnJlste r,ětšitta z vás vŠirnla, navŠtír,ila naši Školu

učitclů a rodičů.

Druhý den byly naplánovány pracovní skupiny. Každá pracovala na určitém tématu, předem přidělenérn.
Následovalo malé občerstvení ve zdejší jidelně a ohodnocení provedené práce v podobě krátkého slrrnutí.
Tlto práce se qýkaly rozdilŮ v určitých oblastech mezi Švédskenr a ČR. Následovala tělesná a výtvarná ý-
cltova, kde jsme se rozdělili na poloviny a posléze ryrněnili, Ve qýtvarné ýchově jsme dělali pozoruhodné
Práce. které nadále visí u rrás ve třítlě.V tělocviku nás naši švétlští přátelé rraučili hru, kterou jime si hned
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r šiclrni oblíbili. Odpoledrre jsme se šli projit po ntěstě a navštívili jsnre Gesclnderťtv dům a věž radtúce,
ze které b1{ ttádherný, ryhled na město. Po nevelké chili isnre se sešli zno\,u ve škole na ,,večer národních
.;idei". Některé zručné žálqně z 9,C doma obsadily kuchyně, aby qplodily něco velmi chutného pro mlsné
s édské ja4,čkv. Tyto pochutiny rypadaly velmi liikavě a naši zalrraniční přátelé se nenechali dvakrát pobizet.
Siédské jídlo také rlpadalo nádherně, avšak když.jsteiej vložili do úst, zjistili jste, žezÁániklame.
Naši učitelé si švédské jídlo nemohli l,yrrachválit, ale i přesto si rnyslím, že není nad to české.

Třetí den b1,1 velrni nabitY. R.i{no bylo naplánováno jet do Javořičských jesk"ní a na Bouz.ov. Odpoledne
j sme měli nar,štír,it Dlouhé Str.írrě. R;íno jsme strávili tak, jak bylo v plánu, avšak odpoledne jsme byli všich-
ni tak unaveni. že Dlouhé Stráně jsnre z progranrtl vypustili a šli jsme se osvěžit, My dornů, Švedi na uby-
tor nu, Kvečeru jsme si je měli odtamtud yyzvedilout. vzit je donrri na večeři a strávit s nimi příjemný a přá-
telsK lečer. Tento bod programu byl jářku velmi zrjínraaý. Konverztce nevázla, iídlo bylo báječné, vlahý

.jarni r ečer tomu dodár,al tu správnou atnrosféru. Kdvž jsnre nrěli ž-:rludky plrré, přcdali jsme si malé &írky
a rlrazili na proclrázku večernírn ntěstem. Potom jsrrre je doprovotlili na ubytovnu a loučení ncbralo konce,
Asi po pirl hodině neustálélro objímárrí jsrrre tolro přece ien nechali a objali se traposled, Slibovali jsme si,
žc se zase brzl,uvidínre. Douiím .....

LíO N 1,Ir4 p,qŇ,,i xo uÁ, s. c

zE šx<ot.,ryíllo lr{řl§rcp §í \řlnr]pllíotr r<.á.Ší
r Při pátém výročí sňatkrr se manželka wěřuje manželovi :"Musínr se ti, núláčku, k něčemu pt'iznat. Jsem

úplně barvoslepá." ,,Dralrá, i já se ti musím n,ěřit. Jsem černoclt."
v Pepík dostal během jednoho dne ve škole pětku z rnatematiky a jedrúčku zs zptvu. Když to otec viděl

v ž;íkovské knížce, vztl řemen azačal ho bít. Matka se lto ptá, proč syna tak bije, ,,Protože je to lajdák,
dostane pětku z matiky a ještě je mu do zpěvu !"

v Dealer rysavačů vejde do $tu. Uvidi strašný nepořádek a špínu: roňtiupné kosti, slupky od cibule a ba-
nánů, skořápky od vajíček, shnilá z,elenina ...,, Tak tady nebudu nrít těžkou práci, myslí si a spustí:

,,Madarn, nráte interesantní blt, jen senr tarrr nějaké smitko.Ale kdyŽ použUete tento vynikající vynriLlez,

všude bude čisto jako ze škatulky. Přisahám vám, že tento rýtečný přístroj zírltrre všechno. Jestli to ne-
dokáže, tak to spořádám já."- ,,Tak mornent," řiká žena a posypává smeti solí a kořenínr. ,,Ale co to dě-
láte?"divi se agent. - ,,Já tady totiž nemánr zavedenou elektriku, tak r,ám to ochutim, aby se vám líp po-

, 3*ťl;;.ouchy na ž.ilctce a jedna druhé povídá : ..posuti se .., '- (\#.
v pERLIčKy: * Jan Želivslď byl císaŤern po smrti Jana Husa. YřW#

* Mezi husitské zbraně paťí otep, radlice, vidlice, palice a obrněná vozidla. 
ffit "

x Jiří Spoděbrad byt zabyt 6. 7. t415 u Kresčaku rra byevrúnr poly.
* Stavovská monarchie je, ... že tam rněli 2-3 okna vedle sebe.

z^úft\/[e\řo§Tx
a Neirvchleišin-íře lra svělč je gepard - ubělute l(X) nr za 3.6l sckurrd.

^ 
Nejtěžším 7.vířete[ je slon - samci rlosalrují hmotnosti ttž7 500 kg, spotřebuje denně 300 - 400 kg
tráry. listi a větví.

e Llejye!šig§iiáku rrrezi nířat_v-.ie (s ohlederrr na tělcsnou hrnotnost) brouk ttosorožík kapucinek - dokáŽe
vléct břenreno 850násobně přeryšujicí jclro r,áhu; přepočtclro na lidskó porrrěry by člověk (78 kg) musel
pohnouts6630kg.

e Nejostřejší zrak maji malé surikaty - dokážou vvslídit rrebezpcčné ptiáky v takové dalce, v niž je člověk
neodlralí ani dalekohledem.

e Jak skáčeblecha ? - do dálky 33 cnt. do výšky l9,7 cnr (l30 krát přeskočí wouvýšku),
e NeuvěřitelnÝ čich má císařská můra - samcček ucítí sarničku na vzdálenost l l knt po vělru.

4í-Ss
\\§
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Láslw ja ty,ořeni, dett :e dne, každat hlldilttt tnusíme o tti usilol,tll. l,ieboť pali jedině žije. }Ýeexistt.|e, čim
bvchom si ji :asloužili jedttou provžd.y,.

Bedřich L'áclal,ek

IYá.}vfI/(DIrTřAc* .rÍzzr>rvÍ ŘÁD
NUDI§TA

Chltal.jsem bronz na břelru Sázavy. Bylo teplo a clrtěl jsenr se jít svlažt. Skočil jsem po hlavě do řeky -
a ouha. Plavky mi siely z téla a nrnzely nenávratně v lrloubce. Hledal jsem, potápit se, ale marně. Co teď ?
Na obou březjch trylo plno lidí, r,yléá by znamenalo pěkné pozdviženi. Brázdil jsem tedy Sázalu a hledal
vhodné místo nebo příležtost, jak se z prušvihrr dosl,at. Asi tak po hodině jsem začal pocitbvat chlad. Náhle,
stranou od 1idí, jsem uviděl osamčlou dir.krr. Zamiřil jsem tedy k ní, Ríkalisem si, poádám ji o pomoc, Ale
jak to říct? Slečno, já jsem ve vodě nahej ?To by bylo asi dost absurdni, Ale co jsem mohl dělat ? Připlaval
jsenr až ke břehu a povídárrr : ,,Slečno, stalo se mi 1,o a to, prosírn vás, půjčte mi §vůj ručník, nebo tady zmTanu."
Dívka rybuclrla smiclr1 a prohodila : ,,No, to se vám povedlo. A to nemťržete z vody, žs? ,,Meň jektáním zu-
by jsern potwdil její domněnku. Dívka poclropila, že nejde o ádný hloupý vlip nebo nudistické dostaveničko,
a hodila mi ručník. Poptala se, kde mánr věci, přirresla mi je a pak se kupodivrr ukáza,lo, žs na její dece je místo
i pro mě.

.á.a§mx]tlr5.
Jak si nřeilstaruie§/oředstawiete ider{Iní prr{zdninv ? (přín. váš tvn na nrázdninv)
p.uč,Gračková:s8.D
Adéla (8.D): s kámoškama v Americe
p.uč.Peťík: myslíš prodlouženou dovolenou ? nevlm, asi v nějakém velkém kolektivu, tak 200 lidt
Adéla (9.D): s ideálním partnerem na nějalrým ostrově
Simona (6.8): v Tunisku
Eva (8.B): u nroře ve Špančlsku
Lrrcie (7.A): puslý ostror,, sama" s lodí
Jan (8.A): nrěsíc u rnoře a pěktté ltol§
Morrika (8.B): se srým klukcm a se svou kámoškou. a abl,byli lepší rrež loni
Petr (8.A): někde v Alpách lyžovat
p.uč.Ostadilová : dlouho §pát, užvat si sluníčka, jet alespoň na !ýden k moři, podniknout zajirlm.ý pozruávací

ájezd (např.do Norska), konečně si projezdit okolí na kole, navštívit Pernštejn
p.uč. Donné :jezdit na kole a chodit plavat na Krásné
p.uč.Hudečková: luštit křížovky, hlarrně odpočinek, nic neplánovat dopředu
p.uč.N4jmanwá: jela bych na o§trov, kde nikdo neni a kde bych neumřela hlady
Jirka (8.B): v Rusku u moře
Katka (8.A): na Měsíci
Mirek (8.B): na dva měsice do ciziny
Tomáš (8.B): hrát fotbal, chytat ryby, na chalupu, na tábor
p.uč.Novák: nedoporučuju se vyvalit na 14 dni u moře (vyhozený peníze a čas); §trávit pár dnŮ u vody,

v kertpu, vařil bych si sám levné čundráckéjídlo, na pár dnů do Prahy, pak bych zajel na hory
p.uč.Makovcová: blankytná obloha bez mráčků, denní výlety (ieskyně, hrady, ámky, ZOa)
p.uč.Godalová: jíst zeleninu (aťjsme zdravlakrásný), v dobrých pohorách prochodit celý Jeseníky
p.řed.Brož: zajít tw minigolf, na kouprik
p.uč.Vašíěková : do Angtie trónovat angliětirnr, sbírat tam jahody, zautížallý peníz íamtéŽ, neJÍst a nep{t
(peníze by nestačily)
p.uč.Bieliková: člověk může bYt kdekoli, trlavně že má kolem sebe fajn lidi
p.uč.Dvořáková:jela bych do teplých krajin, jedla bych samou zeleninu a ovoce
p.uč.Hladká: jíst, na co mám chuť, jet na Hronov (na celostátní přetrtídku ochotnického divadla)

l+

Phli se firrllrel S., ,1déla, ]tíiša,.]ana,l/eronika S, I;eronilia I{., Katka tL
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ŠŤasrruÁ o,?" *,lteb Xtx}O arc) §řÍ, ODpolřÍ
1, Nejl,ě[šínl produccnlent rop}, na sr,čtě jc :

a) Saudská Arábie
b) Donrinikárrská republ ika
c) spolcčnost ROPA s. r.o.

2. Ilustrace k Flaškor.rr proslulómu Dobréntu vo_jákrr Švejkovi r,.ytvoři|:
a) Herninpra1,
b) Neprakta
c) Josef Lacla

3. PrarÝ anglickli biftck přiravo,ali pcrprr,ó angličtí kuclraři r.Pařiž-i
a) r,roce 1815
b) r,roce 1329
,;) r, roce l987

"l. Marrneládu. na ktr:ró se objcli plíseli:
a) ntůžente snist
b) stačí roz:nlazat na chleba
c) je nutné r,_r-hodit celou, protože obselruje látk1, rrcbczbcčnó liclsi<élrrtt zclraví

_5. Kanr po jídle odlož.ítc použ,itÝ látkor,í.ubrousck?
a) na talíř
b) ke sl,ó prar,é ruce
c) nikam, ttbrousek nepoužír,áte

6. Žhal.é r,lákno ž;irolk1, je r1 roberro
a) z- hliníkrr
b) z rrolframu
c) ze střibra

7. Podle tlnešnjiro kalendářc trr,á jamí období přesrtč:
a) 92"8 ctnů
b) 3ó dnťr
c) 105 clní

!t{i,ša, Zdena, Katka tr,í.

ďÁIX ;r§TE !§rá. TrOlťf PODIJ]E I{CDFB,O§I{OPIJ
s přelvářkou

Skopec (21,3, - 20,4.): Není v jidle yybíral,ý a ticpovažuje přliirrrání stra\y zá žádný obřad, nebo snrysl
ávota. Sni vše, co mu předložite, a většinou s chuť. Více si potrpí na moučná jídla, ale nepatři k těm,
kteří by měli jeclnostraruý jídelniček.
Býk (21.4. - 21.5.): Potrpí si na jídlo, které clrcc lychtrtnat všemi srnysly _ mrrsí bj.t chutnó, lrczky vonět
a být upravené, aby přímo l:ikalo. Dár,á přednosl tradični kuchyni, příliš překořeněnájídla nerná rád a ně-
kdy mu nedělají dobře. Oběd je pro něj obřadem, nijak nespěchá.
BlúencLP2á:21ó) Nepovaátjí jidlo za smysl života, ale daji přednost posezetú u bolratého stolu před
párkem v rohliku, Nejsou vytiraví, ale pokud mohou inkliuují k pokrnrům, které příjcnurě voní a lá-volit,
kají banou. Dávají přednost ryrazněiší clruti, z koření je jirn nejpříjemnější majoránka.
Bakazó.:2a}Dokáže se v jídte odbýr,at. Klidně se celý tÝden obejde bez teplého pokrmu, stačí mu
rohlík ajogurt. Jednou za čas dostane chuť tn něco pikantnilro. potorrt nešetří peněženkrr. Neďídka to
r,šak jeho žaludck ner,ydrží a Rak se jerr utvrdí v přesvědčení, žs rnu nejvíce r,yhovuji střídmá jídla.
I*yí23J._:2rg} Je to král i u stolu. Vyclrutnává jídlo všemi smysly, má rád plný talíř a řadu chodů po
sobě, Dokáže se nacpat až k prasknutí a potom spokojeně zažjvá. Miluje pikantni a netradiční jídla, dost
llořeněná a slaná, nejraději má maso a zejména zvěřintr.

5
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Panna (24.8. - 23.9.): Panna jí především zdravě a střídnrě. Dbá na kalorickou hodnotu potravin, všímá si
i jejich čerstvosti a nezávadnosti, lybíravá však není. Dává přerlnost jednoduclrým jídlům. Oblykle je ne-
umí skutečně lryclutnat.
Váhy (24.8. - 23.t0.): Jidlo mají rády a je jirn jedno, co jedí. Hlalrrí je, aby jim to chutrralo.
Dávají přednost moučným jídlůn a rnasu, rády solí a koření, potrpí si také rra sladké. Potřeb{í mít pocit

Ta§ycenosti.
Šur Q+,tO. - ZZ'_I!L Štír nerná na nic ča.s, tedy arri na jidlo. Věčně v letu, tu zMtne pizzu, tu deset deka

salámu s houskou, onde třeba tatranlru. Jídlo potřebuje porrze jako zdroj energie, proto vcelku nezÁleŽi
na tom, co jí, kde jí a jak ji.
Střelec (23.11. - 21.12): Je rád ve všem dokonalý, tedy i v jídle. Potrpí si na prostřený stůl s qýzdobou, hezJqý

servis i příbory, v_vbraná jídla i správné podávání. Dává předrrost rrybraným lahůdkám a složitějšímpokrmům.

Obvykle však dá na dojem než na kvalitu, ale jídlove skutečnosti lychutnat nedokáže.

Kozoroh (22.12. - 20.1.); Svádí zápas nrezi tínr, co ho láká, a svou opatrností. Miluje jídlo, ale bojí se obezity,

chutná mu slané a kořeněné. ale rnívá polom potíže, zakousl by se i do sladkélto. ale má strach, aby se vešel do

kalhot či sukně. Proto jí střídmě, jen čas od času to nelydrá. Potom si to vyČÍá a drá dietu.

Vodnář (21.1. _ 18.2.} Touá vše ochutnat, p{oto miluje neznárrrá jídla a nezřídka je l]borným kuchařem, kteqý

,tár. ."p"rt-."t"r 
" 

prekvapu;e své blízké. Čínr je jídlo složJtější, tírn víc ho láká. Jí velmi pestře a obrykle i

zdravé, ásadně se však nepřejídá, protože mu jde o vychutnání, ne přesycení,

Ryty tig.z. _ zo.:.t:připomínají skutečně ryby _ pokud mají moátost, nacpolr se k prasknutÍ, kdyŽ to vŠak

,"]d., d"káá i hr"d"věi, aniž by.jirn to dělalo něiaké probtémy. V jídle nejsou vl,bíravé a není také jídlo, které

by jim nechutnalo. prefenljí kvantil.u před kvalilou.

lxrrĚrolťf Iň.r§řá.

Lóto je období květin. Mrkněte, co rra l,ás prozrazttie vaše oblíbené ,.šáší" nebo květina ,,NěkÝm" darovaná.

bílá lilie: čistota a skromnost
fialka: trvalá krása, upřímnost a skromnost
clrryztntéma : veselost
'o;5.ft: jemná krása
jiřina: důstojnost a elegance
kaktus = hrůza
karafiát = pohrdárri
sedmikráska : nevinnost
slunečnice : falešné bohatstvi
šeřík: pn,ní záchr,ěvy lásky
zvonek : vděčnost

konvalinka = štěstí
kopretina = překážky
kosatec = milý vzkaz pro tebe

orchidej : kráska
planá ruže: poetická duše
pomněnka: věrná láska
růž,e - bilá: tichý smutek

- -65: jemná duše
- žlutá : nevěra

tulipán = yyznání láskl

zFr.c}LrEDIJ(}, Fo"T rĚz ilfI .-...

Charakler člověka se pry dá lyčíst z obtičeje každélro z nás, Or"ěřte si to!

Tvarobličeje
o obdélnikovitl - u osob s velkou mocí
. oválný - nedostatek ambicí
o čtvercový - umí se prát, ale pomalu myslí, je neústupný

. r trojúhelníkovj,- ncklidní intelektuátové. často znlrledčrri tlo sebe, nctro i zločiltci

oči
r velké a výrazrré - citlivá povaha
r malé - spolehliví, často uzaťeni a twdohlat,í tidé
r kulaté - mají snilci, ale i lirú, možná prolhaní lidé
o podlouhlé - prozranrjí rozum, klidnou a q,royrranou povahu

o hluboce zasazené - jsou znametútn ávot. neúspěchů, vychytralosti a chtivosti

o hnědé - zodpovědní, spolehlivi, čím tmavší,tírn vášnivějši, pracovitější" s pcrnou vůtí

r zBlené - trpěliví, citliví. dovedou naslouchat, trošku tvrdí, ale spravedliví

íii

6

. modré - citliví, nesmělí, romántičti, přílišdůvěŤiví

il:'-' '"



. **| - oňrihí trrdohiavi. dovedou se prosadit, rrmíněrri, ale i dobrosrdeční

r l.: ,. ], - sllna iIrdir idualita s urrrěleckýnri či intelektuálnírni scltopnostmi
. ,,.,:],. Slickr - lidé ducltapřitonrní. se silnou viilí, rrerráročni, nroltou být bohatí
. l!..]]r - sobečti. s úlqi,m oknrhern zá_inrl
r lhnut) dolu - r nínravosl, ma;z;tnost, nestálost
. s barrlbirlkorr - írspěclry r,ár,,otč
. u*} - přcdpor,ídti život plný tčžkó prícc
r ..prúk,' - žtlí jen současností. bez starostí o další clcrr
r koncc rozdělcný r!hotr - nesrrrčlí, alc s originálnirrri n/rpady. ktcři si poraclí r,kaž,dé situaci

Rtl
. ntalé - slabá povaba. bojí se o svou existenci, ž.ettr, nloltorr být nebe4lgčné svůdkl,ně
. r,elké - statcčrrí. dobry charakter s velký,nri cíli
. úzké - putttičkáři. drsnější povaha, převalru rná rozutn

tši
. malé. tlustši a přilehlé - ncstálí. rnalichcrlli. až [alešní
e dloulré a ťrzké - tčkaví, lakontci a zár,islivci
. špičaté - krut'áci hrubšiho zrna
. delší lalůček - známka chvtrosti
. \J-soko posaz.cné (špiĎka boltcc r;Ýš než oboči) - silrý intclckt, vl,nikajíci karióra
. nízJro posazcttó (špička boltce r,úro,i,tti oči) - průrrrčrrrá až podpriintěnťl iItrcligence
o odstár,ajíci - rrepřijernná por,aln

Smích
. kdo si z,rkrlvá ústa - přiliš sebekritický^ nejistý siitrt sebott
. zakláni hlar,u - důr,ěřir,ý
o při smíclrrr sc dotj,ká vlasů nebo obličejc - snílck
o krčí nos - podlélú snarlno ná|adě
o směje sc hlasitě - jc tcnrperatttentní

E3olirBórvrcr<
Vyškrtej všechna uvedená slova v osmisměrce a získáš tajenku.

&

ADEPT, BRADÁ, CELTA"HLAVA KLAUN,
KOALA, KoJoT, KOPRIVA" KOREK. KoULE,
K)ZEL,KVALT, LOĎKA vrĚsro, MLÁDÍ,
M{"IRA, MÝDLO, NÁKLAD, NITKA, PÁLKA,
PANDA, PÁNVE, PLÁNEK, POKLAD, PoKoJ,
POKUS, POSTEL. pnÁce, PRAVDA PRoToN,
P,IÁCI, PUMPA! PUPEN, RADAR, RÁJČE,
SEKTA, SELKA SERVAL, sIRKAb ŠrxA
VLASY. ZÁVAIY, ZRADA, Žar.ÁŘQtrr úř

I tlhrl
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Ilo[bo rffiJú. xDHr"ěí xlpcřx ?
Ríkanku opakr{te rra jedno nadccltntltí : oŘn,()Ř§ J^N. ZA NÍM LETi HEJNO VRAN;

JEDIrJ,A PILAVÍ :Dot]ŘE oŘE,
DRtJ[tÁ pRÁví : NnuogŘE oŘE,
,rŘg. 

Í pRAvi : DoBřlE oIiE .,..,.atd,
Kdo lo déIe vrdrři bcz ncl,ólul ngdechnutí ?

TaLďF§rÁ §k O mpoč xmamIJč§'
Až si budetc o priizdnitráclr lrrát, zktrste se roz_pr:čítat :
s ENDELE VEN]]ELI]. = AN. CVAJ" Llt(Y. DVA ŠPALÍKY" CVOK !

VIKSUM HEll,
VENIGUMl MUSULER.
ECHLE BECHt.E.
CUKR, BAtsA" VIKS.
NA KOHO TO SLO\/O PAD|.iE"
TEN N,ft]SÍ lÍ,r pnyČ 

t

* ANCIK CVAJ TRAJ.
VYKOPALI MÁJ.
VY}ioPAl.,l OBRŠTUK.
JA SU KR"ÁL
A,rY ,SI KI,LIK.

L@GÍxrEXx
Pro tna{cmatilry a logicky rrrlslící _jeclirrce" případrrč pro jilró odr,áž-livce, je larly lrěkolik úkoliků k znntyšIení:

*} r. XO3-Z ctljížděti Karlovi rodiče na dovrrlcnttu, Jrřeprřiía|a si nrarninka všechny sktcnice s kompotcm,
protožc včtiěla, že K_*rel jc má lnrn rárl" I}1,1o iich na kažtli: straně 9 :

,§,
;,;
252

tIž lln-ní týden snčrll Karel 4 sklenicc, alc př,cstrr leta, lrlcrá sc o nčj starnla, nic nepoznala. Další tý-
den spoř,ád*! zncvu 4 slilenicc, ale ani maminka rnrr mcmolrla nic vytknout. Na každé stranč zůstalo
9 sklcnic kornprrtu. .Iak to Karel udčrlal ?

é 2. Napište do krorr,řků trojúhelníku všeth 9 číslic desetinné soustaly (kromě nuly) tak, aby jejich §oučet
na každé straně byl 20 ažádná z číslic se neopalrovala.

.rá.I{ .rE §rE-zzI§rá.TE
Rozhovor s učitelem, tcntokíát ..,..

s LtrNKOI] PR"{CII^Ř{)\,{)1]
UČÍTE:rrčinr
ZÁLISY: sport. šití ....a co jcště ? to asi stači. lrodrrě sportr{rt
OBLIBENE JID|-O: jakékotiv z clnibež,ilro rnasa

PlT'I: rrtattr:Irka

KOI,ECA: lntižc jiclr b_í,t r,íc '/ l-šic,ltiri z l . stul;nč

s
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)

POLITIK :V,Ijavel
ZV1ŘE :anclulky

IDEALNi MUŽ . cIr.vtŇ" tolérlrrtní. polrledrrý a nrilí.
CO VAS NA MUŽiCH NEJVÍCE PtUrattÚ:r. cllitrosta ...., lrtttžttost (riz M.Dcjdar)
PURERTA : (srníclr) Proběhla'i'celku klidně. až na jednu clobu. kdy jsern nrěla próte.y s tatli"ou, ale všechno

se vvřešilo
l,LÁSKA: r, t_třidě, alc bolrrržel jen platonická
IDEALNI PRAZDNINY: v přircrdě, nějaký čas u ntoŤc, předer,šítn v kliclu, r,pohodě a se sr}rni nejbližšími
......A NĚCO NAVÍC: přeji všenr, aUv io áo práztlnilt 

^-laati 
.i, klidu. v pohodě, s úsměvetn

s D,\(]}í.\R ONl)R,,t(]K()\,()t l

učirr: učitlt a zatilrt riida

zpot:ídala Kaíka S.

ZÁLISY: zpěr a r šccluro. co je se zpčvenr spjaté
OBLIBENE JlDLo: to, co nentusíln santa cltl,stal, ráda se ttcclráitt poz,vat

PlTÍ, pl"ijde lla to ......
KOLEGA: kaž-d} kolega, ktery rrrě nezradi

l

POLIT]K .r, současné době těžko říct .....rnoc_|ic|t není
ZViŘE: pes. ne.ilépe boxer

IDEÁLNÍMLZ,3á už.jcdrrolro donta tttánt (títtt.jscrtr rtttt alc arlichotila1
Co VÁS NA NíLZiCH NEJVÍCE PzuTAIruJE: clrarakter. o{cr,,řenost a
PUBERTA: tu si ntusel prcž.ít kaž,dý. atti ttttlě sc rrrčitě tlelryhltttla
t.LÁSKA: ta sc rni takv ncrryhnula

smysl pro humor

KOLIK LET VA]l1BYLO : tak to je těžftÝ. to si nrusínr pronrl,slct ..... včk neuclánr. l.láska tná
IDEÁLNi PRÁZDNINY: takor,é, [ay Uvct si opravdu oápočiirula, alespoň týclerr někde sama se svýni ájrny
......A NĚCO NAV1C: přeju r,šenr, ktlo orlcházize školy fi těrn lným;, ár v zivote poftají co nejméirě lidíj

kteří bl'ie nějakýnr způsoberu zradili, a at'si buclují ve společnosti misto, na které se
opravdu cítíl ALFONZOVI r,še ncjtcpší

zpotlidala Katlca S,

s .ltTKOl] BE,\* E D IK'I'0\'O t r

UČirE:jak ? učínr '.) ano, to učírn
ZN-IBY: hon,. zahrádka, sport a ,jeáš", co blch larn d:rla ?
NEJOBLÍBENĚrŠÍ KOLEÓA : pan Norrilt

;ÍOt-O: smažený sýr s lalarkou a sc šunkou
PI'll. nrattottka, maglreska. bílé r..irro, ale alkohol luoc ne
ZVIRE: p,Motl a opice
POLITIK: ach rrruj Bože, to.je ted'ka složitý, t,současné době Bill Clinton

IDEÁLNi MtJŽ : Schrrarzenegger, \,a11 l)arntne
CO VÁS NA }vlUŽÍCH NEJVÍCE PŘITA}{IJJE : cltarakter. jc^jich povalra, vzhled, synrpatie. optinúsnrus,

clrlapijsou féroví, dá sejirn věřit
PUBERTA: kliclná. bez problénrů, lryro.i,natrá, zal"o tecl' jscnr raraclt
l.LÁSKA: už sc nepamatqiu
IDEALNI PRAZDNINY. na chatč. ne s panem Novákenr, ale s rodinou
..,,.A NĚCO NAVÍC: jsenl spokojená s kolegy ve škole a s,t,ederrírn] časopis ALFONZ hodnotím velmi

kladně a lrlar.nč autorktt a redaktorky
z1lovídalr- Kallia S. a Adéla

9
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*.pšprví :z o.čígr,.u.
CROSSWORD PUZZLE: Et,ery spring is,beautiful. (= Každé jaro je krásné.)
BONBÓNEK:želva
šŤasrNÁ ,,7" 

,. Lb,2a.3c, 4c. 5c,6a,7a

I§rA. z. čÍsx"§ §El eorrÍx.EIJI
Zdern Brožová, Adéla Částková, Míša Hatoňová, Katka Hillerová, Veronika Horáčková, Mojda Jilek, Katka
Maixnerová,Jana Newadbová, Monyka Paňáková, Veronika Slcrryová, Katka Strachotová, p.uč.Jana Gračková,
p.uč.Pavel Křivohlávek, p.uč.Maltina Fišerová
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ťOt.t l TůHLF NťJWLí Vl/vK
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