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3.6. po l0.hodině jsme lyjeli ze Šumperka autobusem pana Suchomela. Cestou jsme se zastavili na oběd

v TIRu u Hradce Králové. Tam nás čekalo první překvapení - setkání s pracovní§ televize NOVA, mezi

kterymi jsme poznali P.Zunu, N.Lenertovou, V.Tittelbacha ad. Podte jejich rozzáíených obličejŮ jsme

pochopili, že jsou ráďl,,že násvid.í. DoPrahy jsme doraziliv 15 hodin. takže do začátkupředstavení zblxaly
3 hodiny. Někteří wůj volný čas q-užili k nakupování, jini k okukování }rlavního města. I přes velká horka se

ulice a náměstí hemžily lidmi,
před divadlem TA FANTASTIKA nás čekalo druhé - ještě lepši překvapení - dozl,ěděli jsme se obsazení

muzikálu pro tento den, V hlavní roli Joharriry z Arku excelovala Lucka Bílá. roli jejího přítele z dětsrvi

Raimonda hral a zpíval Petr Muk, LaHira Kamil Střihavka. Z dalších známějších osobností se představili Petr

Dopita, Madimír Marek, Jan Apolenař a Pavla Kapitánová.
Naše představy o velikosti divadla byly mylné, navic zde postrádají klimatizaci. ale jinak bylo útrrlné. Na

balkoně jsme se usadili na wá sedadla a čekali, kdy TO začne, Konečně na pódium vstoupil operátor
(V.Marek). Ten nás pruběžně uváděl do děje pomocí počitače.

Strhující llkony niám daly možnost na chvíli zapomenout na úmorné vedro. Jak asi bylo Účinkujícím v jejich

kostÝmech ?! Hudba Ondřeje Soukupa, textv Gábinv Osvaldové a potlesk divakŮ jim to zřejmě ulehČovaly.

Všichni podali lynikajicí vikony. Lucka Bílá byla fantasťcká, je to zřejmě její životní role, Zapomeňte na

všechno, co bylo dřív. Je tu jiná. krásnější a klidně jí mužete Johanku věřit. Prostě vás dostane ! Také Kamil
Sřihavka zpíval jako o život. Nakonec mu odpustíte i to, že Johanku nezachránil před uprálením. ZvláŠtě

mladší ročnílry se opět zamiluji do Petra Muka, i když jeho role není velká. Nezklamal jako spolehlh} darce

autogramů (tak jako při Rusalce). Některé okouzlil_v baletní ýkony, jiné zpěv ,.sr,.Markétv a w.Kateřiny".
Po představeni jsme šly lovit podpiry Do našich síti jsme ,,uloúly* P.Muka a L.Bílou. Lucka byla milá

a velmi ochotná, a tak tu miime od ní pro vás pozdrav - úz titulní stlana.
Jedinou skvrnkou na pěkném ziůitku b,vlo setkání se znuděný,mi ,,damami" v pokladně divadla. Jedna

z redaktorek Alfonze se nemohla ze zdravotních důvodů zájezú,l zučastnit. Dozvěděli jsme se to několik hodin
před odjezdem, a proto se nepovedlo uvolněnou vstupenku udat. Rozhodli jsme se nabidnout ji na místě

k prodeji. Slečny b_v-ly ale ,,ztělesněná ochota" (zřejmě nemají rády české ,,venkovany"). nakonec ale lístek
převzaly. V čí kapse skoněilo 90 Kč. o které jsme přišli prodejem vstupenhy tímto zpŮsobem (pry ho nabídly se
slevou), dodnes netušíme,

Dojmy z muzikálu v nás doznívaly po celou zpátečni cestu" mile nás překvapil a všem ho doporuČujeme.
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podařilo se nárn navlvatpísemný kontakt se Z{IZAV0|| tiVDe/^^VVOV0(, která v soutěži

MISS 2000 postoupila do finále (skončila těsně pod stupni vitězÚ), a ona ochotně zodpovědě-

la dotazy Alfonze.
(Děkujeme Petře Krobotové ze 6.8. která stejně j ako Zuzanabydlí v Kr:átci nedaleko Šumperka
a zprostředkovala naši korespondenci. )

KDO VAS PRfrASIL DO SOUTEZE MISS ?
Do.soutěže mě přihlásili mí rodiče,,ale podil na tom měli i mí sourozenci.
lrňr,a JSTE pŘr sourĚŽl rnnnru r
Ani ne, jenom jsem měla obayl z toho, že splefu choreografii anebo že se nepodívám do té

';il:ffi:^ATMosFnna r JAK J'TE sE sNÁšELy sE soupEŘKAMI ?

Atmosféra byla velice přátelská, dalo by se řící, že jsme si všechny pomáhaly a povzbuzovaly

L

se - holky byly fajn.



VOLILA BYSTE STEJNOU MISS SYMPATm ?

Ano, dívka, která clostala ocenění MISS SY]v{PATIE, byla mou favoritkou. AÍyslím si, Že si

tento titul za,sloužila.

r,ínrry SE vÁM šrrv A pLAvI(y, vE KTERÝCH JSTE yySTUpovALy ?

Šaty arto, plavíry ne.

ByLA JSTE RADA, žn rsrn sI yyLoSovALA NA RoZHovoR pRAvE MIRo_
SLAVA DONUTILA ?
Abych prcwdtt řekla, razhovoru jsem se bóla ze všeho nejvíc, nakonec to dobře doPadlo

a možná i d.íky tomu, že jsem si vytáhla p.rávě fuíiroslava Donutila.

xinna zíÝvllrÝcn MIsŠ sE vÁM NEJúc 1,1siz pRoč ?
Nejvíc se mi líbí asi lvana Christová, která pro mě byla velhým ýzorem uŽ odmalinka.

Co STLrDUJETE ?
Studuii třetím rokem na Střední zeměděIské škole v Šumperku. A jako obor jsem si l,ybrala

agronodnikání,o f , ,-]1 
-Co vÁs rBšrň BAví KRoMň TANCE ? JAKE MÁTE KoNICKy ?

Kromě tance mě bcwi cestování. Jinak se věruji už hodně dlouho (od Ia let) modelingu,

kteý se stal i mau velkou zálibou.

JAŘE JSOU VAŠE PLÁr\rY DO BUDOUCNA Z VŽVIS NňXPO KONTAKTOVAL
S PRACOvNÍ NaBÍnKoU NA ZÁKLADĚ sourňŽn urss r
Ano, mám teď spoustu práce, co se tyče A4ISS (přehlídfu

ukáže ! Jisté je, že mě za rok čeká maturita, takže bych se

teď hodně zanedbávala. Zatím je u mě na prýním místě h{ATUzuTA.

NOYII\KY v KI\{IHOYNĚ
LAMBOVÁ. Kathryn : Klíč k určování kluků
IIROTKA, Zdeněk : Saturnin
LINDGRENOVÁ, Astrid : My z ostrova Saltkrakan

NO}IEJL, Bohumil : Náramnej průšúh
KOMENDOVÁ. ltta : Medová hotka
MACOURE§ Miloš z Žoťr'a

LONGINOVÁ. Helena :{edno léto s tebou

T,OGLAR, Jaroslav : HiŠtorie Svorné sedmy a Nováček Bubáček píše deník

PETIŠKA, Eduard : Olin a lišky

jtrko dar jsme ziskali některé starší titu]}," např

D.R.Shennan : Ctrlapec a delfin
B.Fiala : Údoti medvědů
J.Tonreček : Střibrný lipan
J.London : Bilý tesak
S.fuha . Jak vodníci udobňli sumce

+ focení). Budoucnost - ta teprve

chtěla věnovat škole, herou jsem

přišla nová nabídka ktubu mladÝch čtenářů (Albatros) - nabízené knih_v. které si miřete objednat se slevou.

budou rl.cházet postupně v pruběhu roku 2000. Katalogje k dispozici ve Školní knihovně.

Takto mřete ziskat např. Cestv formana Šejtročka od V.Čtvrtka. Mikeše od J.Lady: Ronju. dceru louPeŽnika

od A.Lindgrenové. B_vlo nás pět od K.Poláčka, Tatínk-u. ta se ú povedla oďZ. Svěráka. Hrdinu Nika od

p,štorctra. tajernství tajnéhopokoje od E.Blýonové. Macha a Šebestovou na cestách. Boříkory laPálie.

Sandokana. Kroniku města KÓcourkova od O.Sekory nebo dalšiho humorného pruvodce Životem od K.Lambové

ó

- Pomoc! Muj společensk_Ý život nestojí za nic ! a další.



BYLO - |{EBYLO
* Zdárně skončila inspekce, která probětrla na naší škole na konci dubna. Výsledlcy byly velmi dobré,

nedostatkv byly zjištěny např. v úror.ni sešitů někteých žáku.
* Andrea Teichmannovíz 8.D obsadila 3.místo v pěvecké soutěži Moravský zvoneČek.
* V konverzační soutěži v anglickém jarycev kategorii 8.-9.tříd získal Michal Švec z 9.D 1.místo

v okresním kole a tím i postup do regioniálního kola; v kategorii 6. a7.thdvyhrrála Tereza Kónigová
ze7.D.

Jř V okresním kole soutěže dětí a mládeže v programování - progíamovaci jazyk Turbo Pascal skončil
na 2.místě Pavel Paloncý z9.C.

* V chemické olympiádě jsme zaznamenali§rto úspěchy : 4.-5.místo P.Palond, 12. - J.Novotný,I9.-2O. -

P.Mlčochová.
* V matematické soutěži KLOKAN bylo toto pořadí :

4.-5.tšida: 1.Šebesta, 5.C 2. Sedláčková, 5,B 3. Langr,4.C
6.-'7. thda: 1, Dvořiik, 7.D 2. Palondová, 6.C 3. Táborská, 7.C
8.-9. řída: 1. Palonry, 9.C 2.Novotný, Švec,9,D

* V Pythagoriádě obsadili z šesťaků 2. - S.misto Vojta Krril a Markéta Patoncýová ze 6.C, ze sedmákŮ

byl3. Mirek Dvořák ze7.D.
* Ve fyzikáIní olympiádě obsadil 1,místo Pavel Paloncý z9.C a postoupil do regioruílního kola.
* Většina deváťráků nládlapřijímačky a byla pfijata na zvolené školy.
* Ve dnech 21. - 30.5. se uskutečnil zájezdžáků jazykových tříd 8.ročníku do německého Góssweinsteinu,

(viz repoftíž dále)
* Ve dnech 5.-9.6. se uskutečnil tradiční jazykový kurz pát'ráků a šesťáků na Švagrově.
* 1.6. se celá škola podrobila pravidelnému ritualu - focení
* Úspechy žáku. jazykoých říd potvmrje naše absolventka Saša Němečková (zblryalé řidy p,uě.Pavlíkové),

která v době studia na jazykovém gimnáziuv Olomouci-Hejčině získala stipendium na zahraniční
univerzitě. Zvice nabízených možnosť (např, USA, Kanada ad.) zvolila Indii.

TPOfiA POtZit NiK0l{0 N[ZAbiil[ *
ilAl.IA NOI/AKOI/Á Í &( A i\APKnA PALONÝOI/Á Íe Ó.( se staly nejlepšími recitátorkami v okrese

Šumperk, Postoupily tedy do regioruílního kola, které se uskutečnilo v Zábřehu 11.4.

ProzradTe, s jabými básněmi jste sautěžili ?
Jana : S.Ochová _ Můj šílený život s dědečkem, J.Suchý - Stará barová lavice dává lekci mladým nadějným

básníkum
Markéta : L,Fel'dek - Pofuídka o velkém htadu. J.Tuwim - o Řehofi ltuíň a jeho tetě

Můžete zhodnotit jednotlivá kola (školní, okrskové, okresní, regionólni)?
J: Můzu. První tfi byly v pohodě, horší to bylo v regionáintm. (ani ne, Jana postoupila do užšího finále)
M: Mlím dojem, že čím déle se ta báseň opakuje, tím hůř. Ze začátkuto bylo v pohodě. ale pak v regioruílním

kole to bylo horší.
Jaká byla konkurence ?

* Žaina_ tedy aspoň podle normáLlních lidí. Porota v regionáLlním kole měla asi jiný názor.

M: Myslím, že v okrskovérrr" okresním a regioruilním kole byla konkurence asi stejruá. Štotni kolo b.v-lo Úplně

v pohodě, ostatní taky. ale porota byla v regionálním kole úplnějiná,
co se v takové soutěži hodnotí ?
J: Do jisté doby jsem si myslela. že originalita a celková ýraznost projew. Ale asi to není pravda, nerozumírn

tomu,
M: Tříčlenná porota hodnotí vlastně báseň jako celek - r;vběr básně. slova. přednes, ale taky jak se člověk chová

- m_v-slím,

Je pro vás poezie ajeji recitace radost nebo spíš otázka povinnosti (:dorutcení učitelkou)?
J: No. tak na to se nedii jednoznačně odpovědět. To. že by mi recitace přinášela radost. říct nemŮŽu ale není to

ani z donuceni. Zkrátka - upřímnost nade vše - jednička z češtiny §,bodla, (cha.cha)

M: Poezie pro mě není ani radost .ani donucení. U mě už je to trochu nyk a takv ulit se ze školy není na

škodu. to uznákaždi.
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LEs
Jana Havlíčková,2.B
Včera jsem navštívil 1es,

potom na mÍle Štěkal pes.
Obešel jsem celou ves,
pak zas zpátky na náves.
Když uzjsem byl unaven.
tak jsem usnrrl pod stromem,
pňšel na firne sen.

JARNÍ rvÍrÍ
Hana Kovalová,3.D

Teplo, teplo, teplíčko.
dřív než vyjde sluníčko,
uklidíme lvže, saně,
zapomenem chvíli na ně.

Výáhnerne míče, kola.
honem" děti - jaro volá.
Sluníčko se na nás směje.
paprskem nás krásně hreje.

JARo
Milena Coufalová,3.D

Teplo, teplo, teplíčko.
už k nám přišlo sluníčko.
na všechlo se pěkně tviáří.
celý den pak na nászáři.

Poupata už puěí,
pak v květech včely bzučí.
aby byly hruštičk1
pro kluky a holčičky.

JARo
Veronika Indrová, 3.D

Rozkvetly už petrklíče.
prvníjarní sluníčka.
Máma v troubě perník peče,
holky barví vajíčka.

Sluníčko vše probudilo,
loulv. pole. ulice,
tak jako to vloni b.vlo,
jsou tu Velikonoce,

JARNÍ rvÍrÍ
Martina Zelená,3.D
Vyrostla sněženka pod
bezem,
ke kamnům ještě zalezem.
Vedle lykvetla bledule,
zima tu dlouho nebude.

Až nám vykoukne petrklíč.
zimalž bude zcela pryč.
Pak nám zavoni modr_v bez,
rozkvete i celý- les.

V trávě se objeví fialky,
|_v-- nasbíráme pro mamky.
Až rozzáii se pampeliška.
budou mít louhv žlutá líčka.
A barev bude všude plno,
zima bude mít odzvoněno,

NA VÝZVĚOÁCH V NĚMECKU
V i<v*ětnu absolvovali žáci jantor}clr tříd 8.B.C,D zájezd do Nlěmecka. Tad1., jsou některé jejich postřeh!,:

|NTERVIEW s paní Renate Grembler
1. Kolik prázdnin mají děti v Německu ?

v listopadu - Dušičkt - 5 dnů
v prosinci a lednu - Vánoce + Nor,ý rok - 1-1 dnů
únor-Masopust-2dnv
duben - Velikonoce - l-t dní
čen,en - Svatodušní sr,átkr (Letnice) - 2 ndn1
srpen - letní prázdninv - 6 §drru

2. Chodí žáci ve škole na obědy a platíte sije ?
Škola nerná jídelrru. takže děti na oběd1, necltodí. jí až dorna. nosí si.je n svačinv a tnohou si něco koupit
v bufctu.

3. Co děláte ve volném čase ?
Vlétčchodí,rrenabazén.r ziměbnrslitllržorat: rolnvčasrěrru.lí nčkteřiipočitac'um.televizi ncbojizdč
na kole a na in-linc bruslíclr

tr
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-l. Jak dlouho trvó školní rok ?
Na Hauptsclrule (:ZŠ. l.-9.třída) začiná škola 1_5.září a končí 25.čen.ence.

5. .Iaké rnámky dostdvají žáci ?
Od l = r,elmi dobrá po 6 : nedostatečná.

6. Co víte o Ceších ?
Jste dobří r,ledním hokeji. ler,lě se u vás nakupuje. mátc dobré jídlo. Karla Gotta a Pražské jaro . r,,ítn. že rás
r. l96ít obsadili Rusové.

ptal"v- se ,/ana a Lenka

JAK PRACUJE ŠKOLNÍK V NĚMECKU
Setkání s místním školníkem bylo také velmi zajímavé. Jmenuje se Bernhard, je mu 34 let, má 2 děti.
Ritali mu Hausi (= z německého Hausmeister); o všechny žálq! se stará jako o vlastní děti. Prodává v bufetu,
řídí odjezd_v žiáků autobuqy, zaíianje orgatizaci a dohliží na průběh školních diskoték a nizných slamostí,
pŮjčuje balónk},na Kicker (stolní fotbal), zajišťuje wačiny pro učitele i žáky, Vstává v zimě v.e 4.30 hod., v létě
v 5.30 hodin. Pracorryú den mu končí ve 21.30 hod., musí být k dispozici, kdy,koli je potřeba.
VŠechno, co je potřeba, vykonává sám (nesmí zvát z isporných důvodů fi*y), proto musí blt vyrčen nejméně
ve 3 oborech.

RECEPIS
Banánový moutník podle p.uč.Kulichové
1,5 hrnku polohrubé mouky, 2 čajové lžičky prášku do pečiva, 1l4lžičlqy skořice smichejte, přidejte 1/2 hrnku
drcených ořechů a kůru z citronu. Diále se smichají 3 rozmačkané (sťední) banany, 3/4 hrnku cukru 1 vejce
a 1/4 hrnku oleje. Na závěr promíchrime obě směsi a vylejeme do v_vmazaného. lysypaného srnčího hřbetu.
Pečeme v rozehŤáté troubě (asijakobábovku, 110).
/l hrnek = 250 mU

zapsal1, Lucka a .\Ionika

HoRoSKoP
. IIAK (22.6. - 22.7.)

Nikdo se neumí smát nebo bfi tak zoufalý jako oni. Jsou věrni lidem. místům i obnošeným wetrům.
VŠechno si pamatuji. Zdaji se bl.t konzervativni - miluji historii, peníze a domov. pod skořápkou jsou však
citliví. Jsou velmi houževnať. nikdy r,šak nejdou přímo k cíli.
muŽi a kluci : často mírné a starostlir,é povahy. trvá jirn celá léta. než se opravdu zamilují. mají na partnerlq,
lysoké požadavkv, zodpovědni, r.rúmaú- citlili, ale i pořádně náladoví. netrpěliví aváe}Ji. tajemní. u nich
platí - zdiání klame" mívají často smůlu. nelyznají se sami v sobě, dávají přednost ověřené kvalitě; nejraději by
spali až do oběda. prrmí myšlen§v patň jídlu
Ženv a dívkv : jsou schopny nesmírných o$tí pro !v. které milují: bý-ají občas nedůtklivé a trochu blriznivé.
posedlé obavami. nesnáší kfitiku. hodně pláčí. býají s§dlivé v lásce. platí na ně něha a romantika střídají
Často wé nrálady. jsou jemné a trochu sentimentální. nerlpočitatelné. působí bezbrannč, ale jsou schopnv
odviážných činůl jsou to něžné měsíční vílv. ze kterych se ryklubou potřeštěné dívhv
známí Raci : H.Vondráčková. V.Púíž. J.Foglar. K.Gott. L.Armstrong, E.Hemingway, G.Lollobrigida. Caesar.

Rembrandt. fungo Starr. F.R.Čech, J.Švandor,á. M.Streepová. P.Kotvald. B.A.Green. Pamela
Andersonor,á. I. Jahelka. T. Cruise. S. Stallone. T.Hanks. H.Ford.

Rok 2000 by měl blt pro vás nebe bez mráčku. Můžete klidně i riskovat auživat si života naplno.Upevní se i
vaŠe zdraví , budete odolnějši. Pozor na špatné stravovací nár_"v§. na žalrrdek a prochladnuti. Váahy budou
ovliwěny vaší nerozhodností. Bud'te otelŤenější a vstňcnější ! Nelárnejte nic přes koleno. bud'te trpěliví.
Naučte se wslovit nalrlas slá pŤání. V lásce lrrozí zklamání r,květnu. Od l9.6. ale pňnesou hvězdr, štěsti.
nesmělejší jedinci musi r,yčkat do listopadu.

C,
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. LEv (23.7. - 23.8.)
Je velmi společenslf, nemá proto problémy s navazováním přátelsWí a vaahů, Vyžaduje lichocení , rád

uděluje ,,dobré rady". Mívá nesnadné dětstv-í. Musi vládnout, není tedy rozumné se mu bránit. Když mu

v.vhovíte, lví řev přejde v předení. Je autoritativní i velkoryý. Ne vždy je velikÝ, často je jen velikášs§Ý. Jeho

fudost je někdy jen pýchou. Snaží se bojovat čestně, málokdy se vzďá. Dokiťe blýt ziároveň hfiÚ i arogantnÍ.

muži a kluci : mají málo pokory. potřebují dostatek lás§ a pohybu, rádi se obklopují hezlcými protějŠ§, jsou

oďvážni, stateční, ale ne vždy bohužel spolehliví; chtějí mít pnmi i poslední slovo, nesnášejí samotu a nudu,

chtějí b$ středem pozornosti, hněv jim dlouho rclydrži, mívají velké sebevědomí, největším trestem je pro ně

nezájem, mají rádi jasné váahy, jsou nezávistí, někdy nesnesitelní nlm věčnj,rn poučováLrúm; chcete si ho

naklonit ? - jen mu zalichotle !, pozor ale - psychiatrické léčebny jsou plné zhrzenýchpřítelk_vň Llu
ženv a dívkv : potrlížejí na ostatní ženy ahoilqyjako na poddané, blvají úspěšné a extravagantni, vznešené,

krásné, hrdé a ctižádostivé, upřímné a chltré, nedají se snadno oklamat; život s Lvicí je náročný, milují obdiv

a lichocení, nikdy z nich nebudou poslušné hospodyňky
známí Lvi: P.Swayze, E.Pilarová, B.Polívka, Napoleon, Fidel Castro, W.Scott, A.Hitchcock, J.Kerrnedyová,

ráqFB B.Mussolini, G.B.Shaw, L. de Funés, M.Kocáb, M.Prokop, M.Švandrlík, V.Galatíková, R. de

I} 'ltff Niro, G.Vránová. D.Hoffman, R.Redford, B.Poloczek, M.Horáček, V.Harapes. J.Satinský,

reffiI P.Sampras. A.Schwarzeneg_eer
- Můžete si letos upelrrit pozici ve škole či v zaměstnání, na domácí půdě ale molrou létat talíře, Získáte nové

přátele. Vaše zdraú bude kolísavé, rozhodující bude pqvchická pohoda. Máte všechno správně nalajnované, jen

se stačí rozjet. Htozivámiraz. V listopadu a na začátktt zimy se snažte rycNe lyléčit, at' se netnípíte ještě o

Vánocích. V citové oblasti chcete úc. důležiý bude červen, červenec a začátek podzimu (potkáte někoho. kdo
vám vezme dech). Bud'te tolerantní, omezte wou žárlivost. Vrhněte se do hledání všeho nového. V srpnu pozor

na cestování. Citli\,].|rni místy Lw jsou srdce, kosti. krerní tlak a tendence k alergiím.

. PANNA (24.8. - 23.9.)
Je nenápadruí, klidná, skromná, tolerantní a přizpůsobivá, často také kritická a nespokojená. nedůvěřivá, až

necitelná" O wé blízké se ale dovede vždy obětavě postarat. Má smysl pro logiku a detail. Potřebuje mít jasno

o tom, co se děje kolem ní i v ní. Miluje přírodu.
muži a kluci : nesmělí, nenápadní, ale také pilní a spolehliví, neradi cokoli mění. někďy b}vají bolestínští, ť
plačtiví, dbaji na dobré oblďení, jsou pořádkumilovni - někdy až moc, blvají směsí inteligence a realismu,
jejich láska muže b}t stáá a klidná, nelibují si ale v romantických snech, nerrJplácí se jim zalhat,,vyžaduji
slušnost a upfimnosq mají sloni paměť
ženv a dívkv : dovedou o sebe dbát, neclrávají si pro sebe nejtajnější touhy, pak mohou působit chladně, wé
případné partnery dlouho prověřují, často zustávají samy, mají ,,páteř z oceli", jsou per,né ve srrych názorech,

nejsou nairrní, naopak velice pralrtické, spíše perfekcionalistky a puntičlc{řky, myslí si, že nikdo nedolqíže
udělat vše tak pořádnějako ony
zn:imé Panny : S.Lorenová, Atžběta I., L.Bernstein, G.Garbo. J.W.Goethe, kardiniál Richelieu. P.Noú, 

_

J,Rosak. F.Neďvěd, S.Connery, Ch.Sheen, K.Fialová, P.Bobek, R.Mrrller, O.Pavelka, V.Čok,
V.Postnánecký. H.Grant, R.Gere, M.Jackson

Skvěle proběhne zejménaprvních 7 měsicu roku 2000. Poznáte opravdovou lásku, ale áskáte il:z;nánive škole
či v pnáci. Pozor na zbytečné snění. Pracujte a odpočívejte s mírou. ZbaÝe se zábran. Přestaňte tolik myslet na
peníze. Srpen zažene vaši samotu, pokud lystrčíte hlavu z ulity, Je hezké pomáhat druhým, ale myslete i na
sebe.

Ukaže wětu. co ve vás dříme! Uvědomte si. že dveře. které si sami neotevřete. zůstanou zavřené. V}uzijte siŮj
herec§ talent. Ohrozit vás muže jen stíes, alergie a poruchy zaživáni. Relarujte t Od května můžete proát
romantické chvillry, šance na lásku se zqúši ještě v srpnu a od 14. l l.

ffi

HtsiŠ Ht To oDf,ltsTlT,
hrir nru{ DENÍg-g1,
Atf l§EM Nl^cgNA utužR
Tld pťsr_eurrlicř }vť
Ať ntr órrp{Ntcus z?ÉsoBg},t 
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JAK JE NEZNÁTE
rozhovor s učitelem, tentokrát s pí uč. Marií Šila"onou

Co UČÍTE NEJRADĚJI ? - Nejraději učím matematiku.

JAK DLoUHo uČÍre NA NAŠÍ ŠrorE ? - odr,l967.
ČÍvr rsre CHIĚLA BÝT JAKO MALÁ ? - Abych pravdu řekla - paní učitelkou.

Co BYSTE a,mvna NA NAŠÍ ŠroLE ? - Já jsem spokojená. Škola pracuje v mezích moŽnosť,

vÁŠ ŽIvomÍ SEN ? - Učit, vdát se a mít děti a svŮj dŮm. Tlto sny se mi splnily,
vÁŠ xervĚrŠÍ rnepa§ ? - Nevzpomínám si.
JAK SE vÁu rrvÍ BUDoUCNosT ? - Já už budu mit krátkou budoucnost. Jevi se mi dobře, jsem spokojená.

KDY JSTE sE NAPOSLEDY ZASMÁLA ? _ Každý den.

MÁre oBLíBE}Ý VTIp ? _ Jede běloch na kole, dívá se na něj indirárr aťtká: ,Liíábilá kůže. I když jde,

musí sedět."
rnlare mĚrarou pŘEzDívKU t _ šitarka.
co BYSTE SI DALA Do ERBU ? -Křiž.
vAšE oBLíBENÁ poHÁorovÁ IoSTAVA ? - princezny.

vÁŠ onrÍnrmf urmrnC ? - Hudební skladatel Dvořák.
oBLÍBENÁ KNIHA ? - Vejce a já (od Betty McDonatdové).
NEJoBLÍBExelŠÍ BARVA ? _ Modrá abílá.

AUTO ? - Má surá škodovka.
KOSMETIKA ? - Parfem Blasse.

V JAKÉM JSTE ZNAMENÍ t - varry.
číNn eysTE crrĚra B-fI, KDvBvSTE NEBYLA UČITELKOU ? - Vystudovala bych chemii nebo

architekturu.
KDyBysTE Vnfi,ÁLA MILISN, co BysTE s NÍM unĚrara ? _ Milion je málo, ale koupila bych si

auto - malou hondičku.
Do KTERÉ mMĚBySTE SE CI{IELA poDÍvAT ? - Já už jsem všude byla, ale lybrala §ch si Egypt.

ttĚco NAVÍC .... ? - Aby děti nebraly učení jako povinnost, ale jako radost i nutnost. Je to pro jejich dobro.

zpovídaly Lucka a Monika

s pí uč. Vlaďkou Gregarovou

Co UčÍTE NEJRADĚ1 ? _ To je různé. Podle toho. co se v určitém předmětu právě probírá. Ale jako dítě

školou povinné jsem měla nejraději tělocvik a přestávky.

JAK DLoUHo uČÍrn NA NAŠÍ Šrorn ? - Druhým rokem.

ČÍu lsrB C}rĚLA BÝI JAKo MALÁ ? - Učitetkou, fotografkou, zahradnicí.

Co BYSTE zl,mlrr,a NA NAŠÍ Šrorr ? _ Zvětšila bych třídy, abychom mohli přibirat stále více a více

dětÍ. Ne vážné, více místa pro vŠechny.
vÁŠ VervĚrŠÍ rnapas ? - Asi nebyl nikdy tak veltcý. Nevzpomenu si.

JAK sE vfut revi BUDoUcNoST ? - Dobře.

KDY JSTE SE NAPOSLEDY ZASMÁLA ? - V sobotu. í]affaz1] se spolužrilry.

ntÁrE 9BLÍBENf VTIP ? _ N4ím. ale rlprávět ho musí jen jeden člověk, jinak to není ono.

uÁrr pŘEZDÍVKU ? - Nerruám.

CO BYSTE SI DALA DO ERBU ? - Hory, pomněnkv, slunce, vodu, buk.
uÁrg 6r,mle JSTD NĚJAKÝ ZLaZyyK ? - Jako předškolní dítě jsem délalaze slin bublinky a stávala jsem

za to v koutě.
vAšE oBLiBENÁ poHÁDKovÁ posreve ? _ čert.
OBLÍBENÝ uvrernc ? - Jan Werich.
OBLÍBENÁ KNIHA ? - Láska je jen slovo (G.M.Simmel)
OBLÍBENÁ BARVA ? - Modrá.
V JAKEM JSTE NAROZENA ZNAMENÍ ? - Váh},.

čítvt gysTE CrrrĚLA BÝf. KDvBvSTE NEBvLA UČITELKOU ? - Fotograíkou nebo zahradnicí.

Co BvSTE pĚlela, KDYBYSTE VlaIfi,ÁLA MILI9N ? _ Asi bych ho procestovala.

Do KTERE ZEI\fr BYSTE SE CHTĚLA PODÍVAT ? - Norsko. Finsko, Švédsko.

t tĚCO NAVÍC .., Vydráe. za chvili jsou prázdninv ! ! !

zpovídaly Zuzka a i,Iartina
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zE šxot xígo HRI.{CE S vTlp|{ou raší
@ ftá se malá velbloudice své maminlry, : ,,Mami, na co máme tv dva velké hrby na hřbetě ?* -'To je dobré

do pouště, vejde se do nich spousta vody, takže nemáš žízeň." fiká velboudí máma. ,,Aha , a na co máme

taková velká očni víčka ?" ptá se malá velbloudice. - ,,No, to je také dobré do pouště, kdyŽ nastane píseČná

bouře, tak ti vička ochrání oči." ,,Aha ... a proč máme tak divně tvarované nohy ?" -,,Abychom se v qypkém

pisku pouště tak nebofili." - ,,A mami, není niirn to všechrro tady v zoo Úplně na prd ?!"
O Linkoť autobus zastavi na zastávce, poslední nastupuje chlápek v kovbojském oděw. Vl'táhne na řidiče

2 kolty afiká:,,Johny dnes neplatí.- niaie koukrre do těch 2hlavni a povídá : ,,No jo, jasně. dneska

neplatíš," Druhý den se všechno opakuje. A třetí den zase. Rialee už to naštve: ,,Co to má znamenat ? Jak to,

že dneska Johny zase neplatí ?* - Johny siihne do kapsy a říká : ,,Johny má prukazku ..."

@ Novinrářka šla po předměstí a všimla si jednoho staříka. jak se ryvaluje v houpacím křesle na slrrnci. Dostala

rr.ápad a jde k němu :"Dobrlý den, pane. Nemotrla jsem si nevšimnoul jak lypa*íte spokojeně. Mohl byste mi
pro naše noviny prozradit recept na spokojený dlouhý živoí?* -,,Kouřím denně 3 dvacky cigaret, za ýden
vypiju bednu whisky, jim tučná jídla a zásadné newičim," - ,,To zni opravdu zajímavě. A kolik je vám let

-.Jedenařicet."
O Tři holčičlv ve školce si povídají. jak pfišly na wět. První povídá : ,,Mě si naši koupili v pekařsffÍ. co peČou

holčičhv a chlapečky, heč !* - Druhá pohodí culí§ a povídá : ,Jvíě zase naši koupili v obchodě. co prodávají

híačky." - Třeti mávne rukou : ,,My máme máLlo peněz, náš tatinek si dělá všechno sám."

O Přijde chlápek do obchodu a chce reklamovat televizi. protože nejde zvrrk. VypnivÍ, jak to přestalo fungovat.

,,Sedím takhle večer u televize, štburám se hřebikem v uchu a najednou prsk ! a nejde zvuk."

A|{KETA
Na co budete ze základ§l4pgm-i441_!
(piffise eiáťffi'
Pepa (9,C) - na ťídni kolektir-
Milan S. (9 C) - na dobrou tělocličnu
lvíilan Z. (9 C) - na zlah, čary-r, informatice a na rjlen
+ všichni - na třídní učitelku sembolovou
hollry (9,A) - na přestáv§" a p,uč.Spáčilovou
Maruška (9 A) - na p.uč. Bielikovou a Spáčilovou a na l.šechn1, učitele. budou mi chl,bět malor ané záchod1-

hollo (9.B) - na prusery a poblt v ředitelně
Peťa (9.C) - na ltol§
Katka (9 D). Pavel (9.C) - na p.uč.Kulichovou
holkr,(9.C) - rra dobn, jidla v jídelně a na p.ředitele

ptalv se Jcna a Lenkct

osoBNoST, KTERÁ FRČÍ
R NoVoT

bovič. textoř, moderótor, scénóristo, spokojený človék
- 52 let. narozen ve znamení Lva
- rnanžclka Vlirka (učitelka nčrrrčinr,). děti . Parel (l9). Lenka (18)_ Soňa (7) a nedárno adoptovarú LukáŠ (10)

- u žen obdiruje nejr ic inteligenci
..Co se ženárrr líbi na rnně'/ Nírslím. že krlisa. inteligence a svalor-á ltntota Ale rntrŽrr sc Plést."
- oblíbená ban,a : ttrra1,omodrá
- nar,štíl.il už -l0 zcnrí (nejr.-íc 1ro uclrrátila Króta). dornlur,-í sc 7 cizírni.lan,kr, : anglickv, nčrrrcc§'. francouzskv

polskr. italskr. nrskr,. slol errskr
- pokud sc nestnčjc od rána do vcčcra. pol,ažuje den za ztraccrtÝ
- sbírá rccepn,. doma raň sátn (dčlal pořad Mv rádi.jírne) - k jídlu rná r,ice než kladnÝ lztalr-

..Riidyařínrsitm.zkoušimvšechnarnožná3ídla..Nlárnvcliccr;idlednoslad}ié_iídlo.klcrérnurrro.je rrratrtirrka

ť
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íikala seruítkový knedlík. Je velikáns§ jako bochník chleba. vaři se v páře a krájí se na plátky. Uvnitř jsou
povidla a navrch je s}paný miikem s cukrem a politý vepřovym sádlem !"
- kope fotbal za Amforu. hraje tenis. proslul sqim,,skokem smrti" při bungee jumpingu
zůstalo mu 55 stehů na hlavě a jima, které Karel Šip rim n SS
- odmala rl,stupoval na děts§ch besídkách a režíroval estrád,v pro rodiče
- pocházi z Olomouce (lyhodili ho tam z l gymnázia. pokračoval ale na jiném)
- mají doma zvěřinec : psa. kočku, křečl§, t_vbič§v, želru. opici
- histor§. které r,l,práví v Novotách. čerpá ze života i ze wé vlastni rodiny
- až2x dělal Silvestra na Nově
- pravidelně natáčí rozhlasol.ý pořad Dobrv kafe Petra Novotného na Frekvenci 1

na Máchově jezeře

,,Humor se nedá nějak dělit. Je jen zvláštním pohledem na wě1 je to specificlq.i odraz skutečnosť. Jako komika
mě jen zajimá, zda se ďiváci budou smát. Jestliže se smích dostaví, jsem spokojený a je to humor."
,,Mlám rádřád a pořádek. A harmonie ? To je pohoda, úsměv a pokoj v duši l"

ze zásad Klubu Dřátel dobré Dohody : i Kdl.koli se ráno probudite. musíte se na něco těšit, Když ne, je chJ,ba

ve vašem dennim rozvrhu. změňte ho !

} Nikdv si nikomu nestěžujte ! Vždl,c§ proneste : ..Nikd1, jsem se

neměl líp !"
} Nic není problém ! - To si opakujte 20x denně.

iiKAVA - \lAK,]í (rLiT A PŘrDfl{AZrr
= soustavné znelžívání §zické čijiné povah1
6 sr,ěř se co nejdřív někomu. komu důvěřuješ a kdo ti může jakkoli pomoci
6 zavolej na Linku bezpečí
6 dospělí i děti b}-měli rytlářet takovou atmosféru. která šikanu netoleruje !

6 pokud se šikanováni opakuje a dospělJ,_ kterému ses sl,ěřil. tomu nezabrání_ trledej další spojence (rodiče.
učitele. ředitele školy, policii)

ZAJLN.{AVosT
Známá slova mohou mit neobvyklý původ :

ffi hamburger : oblíbené jídlo fasďood generace má svůj původ ve známém německém přístaw: mnoho emi-
grantů v l9.stol. odjíždělo do USA z Hamburku s chleboqými bochánky, do kterych vkládati
sekanou

ffi haffic* : spojení anglických slov haí a trick (klobouk a ťrnta) má původ v kriketri, kde hráč, ktery 3x nebo
vícekrát po sobě trefil bnánu. obdrželjako prémii klobouk

ffi ieans , látka na kalhoty byla dopravov,ánaladi z Janoua; jďe tedy o jednoduchou anglosaskou variantu
n;ízvu tohoto italského pfistaru

ffi kravaía : v l7.stol. slouzili ve francouzské armádě chomatští voiáci - croates. cravates. kteří nosili
neustiále vrázanky na krku

ffi rande : z francouzského slova rendes - vous = zaujměte místo: šlo o výzvu vojakům. aby, se sešikovali.
později obecně slovo pro schuzhv. setkání čijednání

ffi šampgn : z hindustiirrského slova chapna = hníst, masírovat

TEST
r* "*t. pr.*vSt"t Z

soudíte, že váš mozekfunguje přesně tak, jak by měl ?
Na každou otázku odpověde : NIKDY, YELMI ZRIDKA, ZŘÍDK4, ČAST}, WLMI Č,qsro.
(Autorem testu je ps.v-cholog z Edinburghu.)

l. Stál,á se ti. žc kdlž nčco čteš. netttvslíš rta to. a nrrrsiš si to přečíst znovu ?

2. Zažll jsi už siruaci. kdi, jsi šel z _lcdné člisti bltu do dnlhó a zapontněl jsi proč '/

3. Zapontínáš slcdorat doprarni znlčkl , kdrž jcdeš na kolc',)

40
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4. Někdo §e tě zeptá na cesfu a ty mu chceš poradit. Pleteš si levou a pravou stranu a musíš si pomáhat
rukama?

5. Stívá seti, ževrážiš do druhých lidí ?
6. Jsi na cestě do školy a najednou tě napadne, zdajsi nezapomněl zhasnout nebo \ypnout rádio ?
7. Zapomináš jména osob, které jsou ti předskveny ?_

S. Řekljsi už někdy něco - a došlo ti to později , co mohlo byt chápanojako urážka ?
9. Užjsi na vlastní kuži poznal to, že člověk muže být tak ponořeqí do sebe, že neslyší,když na něj někdo

mluví ?
l0. Ztíáciš nervy a potom toho lituješ ?
l l. Stává se ti, že dotyčný musí na odpověď na svrij dopis čekat řadu dni nebo i týdnů ?
12. Jdeš po cestě, kíerou velmi dobře znáš. Stalo se ti, žejsi zapomněl odbočit ?
13. Jsi ve velkém obchod'iáku a hlediáš uíčité oddělení. I kďyž tam určitě je, nemůžeš ho najít ?
14. Ptáš se s:im sebe, zda jsi to či ono slovo použl správně ?
15. Míváš problémy s rozhodov:furim ?
16. Zapomináš na wé schůzlry ?
t7. Sává se ti, že nwíš, kam jsi odloál knihu nebo časopis ?
18. Užjsi zažil,že člověk lyhodí nějakou poťebnou věc a místo ní si nechá to, co chtěl původně lyhodit ?_

19. Snil s oteťenrýma očima misto iotro, Jbys poslouchal to, co máš (např.ťklad učiteté;Z 
- 

-_'_..l -
20. Stivá se ť. že zapomínáš dokonce i jména známých ? 

-- 
O

2L Začneš se učit nebo dělat úkol a náile tě něco pfilráká arozptylitak, že zapomeneš na původní činnost ??
22. Člor.ěk to má.,na jaz,vku", a]e nemůže si r,,zpomenout. Suivá se ú to ?
23. Zapomináš. cojsi vlastně prišel do obchodu koupit ?
24. Stává se ti. že [i leccos pada z ruiry, ?
25. Yiš-že bys měl něco říct. ale nic tě nenapa&i. Je to i nůj problém ?

Výsledk,- :

NIKDY - 0 bodů_
VELLíIZRIDKA-lbod_
Z_RIDKA - 2 bodv
CASTO -,3 bodv
WLMI CASTO - 1bodv
(prurněrný Angličan dosahuje okolo 50 bodů)
mene nea 26 bod,ů:$atulujeme !, jsi bystry. sebejisý, mimořádná osobnost, pro kterou je takolý test dětskou

hrou; máš mimořádné dušemí schopnosti, tvoje myšlení je vynikající a mozek funguje
jako nejlepší computer: pokud se toho naučíš q,užívat, čeká tě skvělá budoucnost

26 - 12 bodů : patrně jsi zklamín. že nejsi v pnní skupině, ale nevěš hlaw - i wůj r}sledek je nadpruměrný.
myslíš velmi dobře, na svůj mozek se můžeš ťd_v spolelrnout; umíš se také ovládat. jedinún
ťvjm nedostatkem je tendence údět se lepším. než ve skutečnosti jsi

13 - 60 bodů : jsi solidní pruměr, doldžeš logic§ uvťovat, občas tě však přepadají pochybnosti. zda jsou tvá
rozhodnutí sprárrná: mozek máš unavený, ale funguje st:íle dobře. není tedy třeba propadat
panice spíše si všímej pocitu, zda skutečně myslíš nezávisle a po wérn, či zda se necháš ovliwit
m_v*šlenkami jiných natolik. že je povazuješ za jedinou možnou pravdu. tady máš ještě rezeny

6I - 75 bodu : nebudeme ti nic skr}vat - začináto bl,t špatné. patrně už sám máš často pocit. že ti to nemyslí;
zaěináš zapomínat,dostawje se také pocit únav.v a chuť na nic nemyslet, rozhodování pro tebe
není snadné; nevěš hlaw. nic není áraceno, chce to více sebevědomí a píle, mozek potřebuje
blt zaměstnáván, či dokonce přetěžován. protože nic mu neškodí tolik jako nečinnost] zkus se
dívat na svět kolem sebe jinak a irledat odpovědi na otilzky, které tě trápí; ťeba brry budeš
pfijemně přetrvapení

více než 76 bodů : jsi na tom špatně. či dokonce zle: nevěříš sám sobě. bojíš se rozhodovat, nriáš sklon
k riskování nebo naopak k netečnosti, s tv}m mozkem se něco stalo nebo se děje: jsi pomalu
zralý na návštěw odborného lékaře

v
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TlP NA PRÁZDNINY
Doporučíte nám, kam jet na prázdniny ?
Aneta, Eva (5.B) - Recko- Korfu
Hana (8.D) - Jdi na brigádu, aspoň si lyděláš !

Aneta (8,C) - na tábor Čery,ne v Přerově

Franta (7.A) - do Ameriky - do hor, podívat se na jezera

Lenka (6.C) - k Ondráčkům do Rapotína

Hana (4.A) - do Itálie k moři
Veronika (4.A) - k moři do Francie
Martina (6 C) - k Dolečkům do Postřelmova

A TkDg BEb}Á}A
hťie TtrKd

?osTbttrlT }o l.. ŘoČuix.rt.

T*u Ěu(GL HlL
"?tr-t }ťutu
btuo*ort KAÉtl^ .

zapsaly Lucka a Lenka

sPoRT
orientační běh
Olvmniiské kufrování - gkresní finále
-vUoao",lni škol - ádné překvapení - opět jsme zvítěÁli
pořadí : 1. 3.ZŠ

2. ZS Bludov
3. 1'Z§ Šumperk
4,6.ZŠ Šumperk
5. 5.ZŠ Šumperk
6. Gymnrázium Zábřeh
7. ZŠ Dohí studénky
8. Gymnazium Šumperk

iednotlivci : l.stupeň 2.HortzaVojtek
7. Matěj Nimmerrichter
9. Honza Grygar

13. Petr Polách
14. PřemekHnilica
28. Radek Coufal

6. - 7. třídy
1. Adam Čajka
2. Vojta Král
3. Roman Genčur
-t, Ondra Ždych

8. _ 9. třídy
1. Vít Morávek
2. Pavel Palond
4. Kamil Coufal
8. Ondra Šandera
9. Martin Katbáč
12. Lukáš Ondráček

8. ZuzanaBiborová

To 1E }"Bx{.
t{ lg, rt NleH z*p"číGrq{
xů t pĚr>**d,

\tp}rJottl \.

4.Stariková
5. Jana Havlíčková
6. Jana Hrtáňová

12.Linhardová

l. Markéta Palonryová
3. Bára Dvořáková
4 Markéta Šanderová
6, Denisa Všetičková
7. Martina Kociánová

&aE:^

a]4L

Šachy
Štěpárr Žilka z S.n se stal jedním ze sportovců roku v okrese Šumperk !!



Volejbal
Dívkv
Postoupily do regionálního kola. Družsto bojovalo o postup v tomto složení: I.Procházková, M.Tesařová,
Y.Langová (všechny 9.D), L.IIádková (9.A), P.Kroo*otová, R.Jílková (obě 9.B), H.Sotolrářová (9,C),
K.Bezdíčková, H.Joklová , E.Dočekalová (všechny 8.D) a M.Ondráčková (6.C)
IIoši
Hráli v regionálním finále na dornácí půdě, ale bohužel další postup nevybojovali.

Fotbal
Turnai v minikonanó - rozhovor s účastníkv
JAK sE cÍrÍre PŘED 2. KOLEM TuRNAJE VMINIKoPalú t
Valenta : Zatlmto jde, ale tréma se blíží.
Erouza: Dobře.
Horák: Skvěle.
MYSLÍTE SI. ŽE VTOMTO SLOZENÍ PORAZÍTE I.ZŠ?
Valenta : Když bude dobqý gólman a slrvělá obrana, tak ano.
Erouza : Ano. v zásadě ano.
Horrtk: Jasně.

JAK SIPŘEDSTAWJETE SESTAWVNEJDULEŽrcilŠnlazlpasE s l.ZŠ ?
Valenta : V bnáně půl zápasu Hrouz4 půl Haluza, obrana - já, útok - Kiesina, Feltl, Zídrapa.
Hrouza : Brankíři - l.puli Haluza,2. já, obratn - Valenta, Křesina, útok - Feltl, Hor:ák.
Horák : Brána - }Ialuza, obrana - Feltl, Valenta, útok - já, Zádrapa.
JAK HODNOTÍTE MAROŠrOVO KOUČOVÁNÍ ?
Valenta: Celkemtojde.
Erouza: Když m.í blbou rráadu, takje to ,"pes".
Hor:ik : Je moc měkkej.
co SI MY§LÍTE o Ia,E oSTATNÍCH SPoLUHRÁČU ?
Valenta: Golrnani - moh_lo by to být lepší. obrana - dobrá. útok - skvělý. kouč _ ... /cenzurováno/.
Hrouza : Snaží se. ale mohlo b.v to být lepší.
Horák : Dost drsný !

p,uč.Marošek odmítl nabidku \,]jádfit se k tématu
28.1.2000 interview pořídil Ondřej Haluza

MC DON{ALD'S CUP - chlapci 6"- 7. třrd obsadily 3.místo. tudíž dál neposfupují
(složení §mu : Hrouza. Haluza. Feltl" D,David. Křesina, Zádrapa, Valenta. Horák. Hecl)

BASKETBAL
AlvIOS CUP - učitelskÝ turnai opět skončil vítězstvím Hlucháku ! v duchu fair play bojovali
R.Pavelka. P.Křivolrlávek a Zdeněk Brož s těmito soupeň IV ZŠ.Gymnázium Šumperk. lila

DoPR{vl,,{Í sourĚŽ
6.tříd ve složeni : Dvořiáková. Frolková. Mihulková, Mitrofan, Zádrapa a Jersák obsadili l.místo.
7.tíid : Kallasová. Koštalek. Konopa, Harrušová získali 2.místo.
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Spoite řísla od 1 do 64 a získáte 1ezky oyázekživořicha, kler.ý sice
u nás nežije, ale kterého iistě každý zuászná.
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Rozdělte celou plochu na čtyři shodné díly (to je steiné

tvarem i velikostí) tak, aby u každé části zůstal ieden
list s motýlem a btoučkem.

vvbarvěte plošky násteduiícími barvami: čtvereček _ světle mod_

;J, il;-d --ňňoua, uoíúnelník špičkou nahoru - sytě modíá,

ii,iiůňriňix spičkou oblt : šedá, půlkruh _ zelená, křížek _ oran,

žouá.

Vvbarvěte po}íčka, ktení obsahují

ktery neodrnysiitelně patří k moň
písmena slova Neptun. Objeví se před vámi_živďich,

a u něhož byla zjištěna překvapivě velká inteligence,

xnÁsxÉ pnÁzDI\INy !!!

NTERNETOVÁ ADRESA ŠrOlY m,vw.hluchak.cz

Na 4,čísle se podíleli .

Zuzka Ma§solá. Martina Sekaninorá. Jana Novákol,á, Lenka ondráčková, Monika Partisclrová, Lucka

Vítková (r,šechn1-8,C). Ondřej Haluza (6,B),

žáci 2.B a 3.D. p.uč.N{artina Fišerorá
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Letní Alfonz vych á{ží 20.6.2000.
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