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Jak to viděli deváťáci:
We left Šumperk 16th October at 12 o´clock. All of us were enthusiastic about the adventure
that was waiting for us. We travelled by bus across the Europe for 33 hours. In the bus there
were many people  who were sick.  From France  we  went  by ferry  to  UK to  Dover,  where´s
a castle. Under the castle inside the clifs there was underground hospital for injuried soldiers
from second world war.  When we arrived in Torquay with two hour delay,  our  host  families
picked us up and we went home. 
Every morning in host families we had a typical English breakfast and after that we went to
school. In the school it was very good and we had great teachers.
 Every afternoon we went for a trip. We were in Dartmoor (All of us loved horses which ran on
meadows.),Model Village, Cockington, Exeter and in Plymouth. 



One of the evening we all went bowling. The best boy-player was David Hořava and girl-player
Adéla Vintrová. 
On  the  way  to  Dartmoor  some  boys
sang in the bus ´cause they came very
late to the their meeting points. It was
the punishment for them.
 On the way back home we stopped in
London,  the  capital  of UK.  There  we
saw  changing  the  guards  in  front  of
Buckingham  Palace.  We  bought  there
the  last  things  for  the  journey  back
and we spent all our pocket-money.. We
arrived  in  Šumperk  at  about  quarter
past four and we were very tired. We
enjoyed this  trip  very much!  We love
you, England.

                                                                                              Petra, Bára, Kristýna, David (9.D)
Přepis do ČJ: Šumperk jsme opustili 16 října ve 12 hod. Všichni jsme se těšili na dobrodružství,
které nás čeká. Naše cesta autobusem přes Evropu trvala 33 hodin. V autobusu bylo většině lidí
špatně. Na trajektu jsme přepluli kanál do UK, kde jsme navštívili Doverský hrad. Pod hradem
v útesech byla v období druhé světové války nemocnice pro zraněné vojáky. Když jsme přijeli do
Torquay s dvouhodinovým zpožděním, hostitelské rodiny si nás rozebraly a odvezly domů.
  Každé ráno jsme dostávali typickou anglickou snídani a poté jsme se vydali do školy. Škola byla
skvělá,  protože  jsme  měli  dobré
lektory.
  Každé  odpoledne  jsme  vyráželi  na
výlet.  Byli  jsme  v Dartmooru  (všichni
jsme  si  zamilovali  koně,  běhající  po
pastvinách.),  Model  Village,
Cockingtonu, Exeteru a Plymouth.
  Jeden z večerů jsme byli na bowlingu.
Z kluků  byl  nejlepší  David  Hořava  a
z holek Adéla Vintrová.
   Když jsme jeli do Dartmooru , někteří
kluci  přišli  pozdě  na  sraz  a  za  trest
museli zpívat v autobusu.
   Na  cestě  domů  jsme  se  zastavili
v Londýně, hlavním městě UK. Viděli jsme střídání stráží před Buckinghamským palácem. Koupili
jsme si  nějaké  věci  na  cestu a  utratili  naše  poslední  peníze.Do Šumperka jsme přijeli  velice
unavení asi ve čtvrt na pět. Skvěle jsme si tuhle cestu užili. Milujeme tě, ANGLIE!!!
                                  Janča a Peťa 

Interiew s lektorem
1.Where were you in the Czech republic?
Prague, Špindlerův mlýn, Brno, Trutnov-holiday.
2.How long did you stay here?
4 weeks, about 19 years old
3.Did you like it there?Why? 
I like the people, food and slivovice :) 



4.How long do you teach at this
school?
2 years.
5.Which job did you want to do
when you were a little child?
I don't know.Fúúú.Maybe football
player..
6.What Czech food do you like?
Cheese,mushrooms,knedlo  vepřo
zelo.
7.Which  languages  can  you
speak?
Indonesian,portuguese,all  English
languages(British,American.....)
8.Do  you  know  anything  about
Carl the fourth?

I  know only  Karlův  most  and  Karlštejn  of  the  Czech  history.But  I  have  a  czech  car-Škoda
Octavia.And  I  think  that  you have  the best  ice-hockey team and  you are  number three  at
football.
9.Do you want to tell anything to our readers?
Ok.So,Czech students have been excelent,clever,polite and very very nice people.
                      Sandra,Anička
               

                                                  
přepis do ČJ:1. Kde všude jste v České republice byl?
    Navštívil jsem Prahu, Špindlerův mlýn, Brno, a Trutnov (na dovolené).
2. Jak dlouho jste tady byl?
   Asi měsíc, před devatenácti lety.
3. Líbilo se Vám u nás? Proč?
   Líbí se mi Češi, jídlo a
slivovice.
4. Jak dlouho už učíte na téhle
škole?
   2 roky.
5. Čím jste chtěl být, když jste
byl malý?
   Já nevím. Možná fotbalistou.
6. Které české jídlo máte rád?
   Sýry, houby a
knedlo,vepřo,zelo.
7. Jakými jazyky mluvíte?
  Indonésky, portugalsky a
anglicky (britskou, americkou …
angličtinou).
8. Co víte o Karlu Čtvrtém?
   Znám jenom Karlův most a Karlštejn. Mám české auto, Škodu-Octavii. 
Myslím, že jste nejlepší v hokeji a třetí ve fotbale.
9. Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům?
   Ok. Čeští studenti byli excelentní,chytří, slušní a skvělí lidé.



                     

Sandra, 8.D:
     16. října jsme se všichni vybraní žáci z 8. a 9. jazykových i nejazykových tříd v čele s paní
učitelkou Fišerovou, Pavlíkovou a panem učitelem Novákem sešli ve 12 hodin před školou, sbaleni a
připraveni vyrazit na dlouhou cestu do Anglie.Naložili jsme zavazadla, zamávali rodičům a už jsme
frčeli.V Brně přistoupila naše průvodkyně Iva, která nás doprovázela po celou dobu pobytu.Vezli
nás dva řidiči-jeden starý protivný a druhý mladý, který od nás dostal postupem času přezdívku
Gigolo.
     Cesta byla dlouhá, ale i  zábavná a našla se i  nějaká zvracející  osůbka.Projeli  jsme celým
Českem, Německem, kousek Belgie a  Francie,na trajekt přes  La Manche do Velké Británie.Hned
po vylodění jsme se prošli  po útesech a navštívili Dover Castle, ve kterém jsme se cítili,  jako
bychom chodili po chodbách za 2. světové války.
     Do Torquay jsme dorazili až kolem půl deváté večer.Rodiny si nás vyzvedli a my se ubytovali.Já
jsem byla s Andulkou a Kačkou. Naše rodina se zdála ze začátku v pohodě, ale v den odjezdu nám
nedala svačinu a moc uklizeno také neměla. Viděli jsme se s nimi jen ráno a při večeři, kde jsme
ochutnávali typická anglická jídla.Další  dny jsme se scházeli na tzv. meeting pointech, kde nás
vyzvedával náš cestovní autobus, který řídil kdo jiný než  Gigolo, a vozil nás do školy, nebo na
připravené akce.
     Škola probíhala od 9 do 12 hodin.Učili
jsme se v předem rozřazených skupinách,
hráli  hry,  hlavně  zdokonalovali  naši
angličtinu  a  v pátek  jsme  obdrželi
závěrečné  certifikáty.Mezitím  byla  i
přestávka pro snězení  našeho obědového
balíčku,  který  se  skládal  ze  sandwichů,
pití, malé tyčinky a chipsů.
     Každý den odpoledne jsme získávali
zajímavé  zážitky.Ať  už  jsme  nakupovali
nejrůznější dárky v Torquay nebo v jiných
městech,  prošli  jsme  nejužší  uličkou
Parliament  Street,  která  je  zapsaná
v Guinessově  knize  rekordů,  prohlédli  si  Model  Village  s malými  domečky,  postavičkami  jako
opravdovými a nádhernými keříky a květinami.Také katedrála v Exeteru, zámek v Cockingtonu,
Dartmoor a výstup na skálu stál za to. Prohlídka muzea a maják v Plymouthu byl také super, ale
nejvíc jsme si to užili na bowlingu, když s námi řidič objížděl kruhový objezd anebo nám pustil naši

hymnu  -  Hrobaře  a  my  jsme  „pařili“  po
celém autobuse.
     Poslední den-v sobotu- nás čekalo to,
na co se mnozí těšili úplně nejvíc-Londýn.
Se  zavazadly  v autobuse  jsme  už  v 6
hodin  opouštěli  Torquay.Byl  to  velice
náročný,  ale  nádherný  den.  Stihli  jsme
střídání stráží u Buckinghamského paláce,
zhlédli jsme anglické korunovační klenoty,
London Eye, Big Bena a ještě jsme pluli
loďkou pod Tower Bridge na Greenwich.
Všechny  zaujal  nultý  poledník  dělící
východní  a  západní  polokouli.To  už  byl
večer.Přijel pro nás autobus, dostali jsme



párky, najedli se a tentokrát Eurotunelem  pádili přes ty samé státy do ČR.V Šumperku jsme se
přivítali s rodiči a rozprchli se konečně domů plni nezapomenutelných zážitků!!!!   
  

Česká učitelka v Anglii= pohled z     2.strany  
(úryvky z     cestovního deníku)  

17.10. 
 Včera jsme vyjeli od naší , ,rodné“ po poledni s 45 nezletilými kousky za zády. A to je ještě větší
neznámá než moje angličtina,kterou samostuduji několik let a tohle bude velká praktická zkouška.
     Je to naše 1.putování s Ilou(=p.uč.Pavlíková), kdy okupujeme sedadla hned za řidičem. Ale je to
pěkná soda. Nemám kam dát věci (pod sedadly leží hasičák), natož nohy. Svoje vlastní. Cesta do

Jú  Kej  probíhala  ,,příjemně“,  několika
dětem bylo špatně,  dvě se pozvracely.
Naštěstí  nás  trajekt  z Calais  dopravil
do Doveru nad očekávání  svižně, moře
bylo klidné.
    Průvodkyně Iva (jezdí s Hluchákem
už 3. nebo 4. rok, protože je nejlepší!)
nás  protáhla  po  pěšinkách  na  bílých
útesech  doverských.  Po  ránu  mokro,
blátíčko.  A  právě  to  si  teď  všichni
vezeme  do  našich  hostitelských  rodin
na nohavicích a botách. Big pigs!
    Je  tu  nečekaně  krásně.  Oskar to
pěkně žhaví. Doverský hrad z 11.století
a  hlavně  několikakilometrové  chodby

z dob Napoleona a 2.světové války neměly chybu. Až na ten mikrospánek při promítání dokumentu,
že paní učitelko Historie nás s Ilou natolik pohltila, že jsme přišly pozdě na sraz. Radost zbytku
osazenstva byla nelíčená.Trest-recitace. No,Máchu možná v Anglii ještě neslyšeli !
  V koloně jsme vytvrdli 2,5 hoďky,takže jsme do Torquay přijeli se zpožděním. 33 hodin na cestě
by zmohlo „jinačejší“ typy, natož slabé
české  učitelky.  Večeři  v hostitelské
rodině  (mimochodem,  je  naprosto
úžasná) jsem nedojedla = velká ostuda,
ale únavou už sotva vidím. Snažím se
english  omluvit.  Bydlíme  s Ilou  a
řidičem  Honzou  v obrovském  sídle
Smithových, každý z našich pokojů má
svou velkou koupelnu a WC.

18.10.
     Dopoledne:  uvítání  v anglické
škole a rozdělení dětí do skupin (testy
absolvovaly  už  doma,  takže  je  to
rychlé),  s  Vaškem  si  prohlížíme
nejbližší okolí, Iva zařizuje výměnu trojice holek do jiné rodiny, jelikož v té původní se s nimi po
příjezdu rozloučili bez večeře slovy: see you tomorrow.
    Toryuay je příjemné město na anglické riviéře,kvetou tu palmy! V obchodech spousta slev,takže
děcka je už odpoledne vzaly útokem.Dnes bohužel občas zapršelo, ale naštěstí není windy ani cold.



Po vyučku jsme odjeli s Davidem (náš místní průvodce) do Babbacombe-Model Village, pro děcka
vcelku  zábavná  hodinka,  strávená  prohlídkou  miniaturních  modelů  zajímavých  míst  v Anglii,
např.Stonehenge,které jsme zahlédli v životní velikosti už včera. Babbacombe je největší park
tohoto typu v Británii. Následoval Cockington - stylová dobová vesnička s doškovými chalupami,
hrnčířskou a sklářskou dílnou……
     Večer nás  ,,doma“  čekaly  doslova lukulské hody.  Ještěže je  mi  dnes  líp.  Brambůrky se
zapečenou brokolicí a kuřecím masíčkem v šunce, polité spešl omáčkou a navrch zapečené ovoce
s mascarpone.Delicious! Nina prý vaří i pro poslance a velvyslance, jinak je v důchodu a my máme
štěstí, že Iva je tady jako doma. Po dceři Georgině poznáváme i benjamínka Joshuu. Jako sudy se
odkulíme do postýlek.

19.10. 
     Když jsme ve škole čekali na děti, oslovil nás jeden teacher jen proto, aby nám sdělil, že učil
už tisíce studentů, ale nejhezčí baby jsou z Čech.
     Sotva jsme přijeli do Exeteru, spustil se heavy rain. To mě uvrhlo do takové deprese, že jsem
odmítla  sundat  si  kapucku,  i  když  za  chvíli  vylezlo  slunko.  Stadium ,,frflalka“  jsem opustila,
jakmile jsem zahléhla katedrálu. Odtud jsme zamířili do nejužší uličky světa - Parliament Street.
Mezi  námi  -  byla  to  díra  mezi  2  domy,  pro
kterou  platilo  spíš  ,,největší  WC  na  světě“.
David  tudíž doporučil  -  zvednout nohavice a
zacpat si nosy.
     Když  jsme  upálili  poslední  čarodějnice
v Anglii, nabrali jsme směr: oblíbená hospůdka
Francise  Draka  ,,Ship  Inn“.  Tam  jsme  se
seznámili  se  2  Slováky  Rastěm  a  Lacem a
jejich  otřesnými zkušenostmi se zneužíváním
pracovních sil z východu.
     Na  21.hodinu  jsme  měli  objednaný
bowling .Vyřádili jsme se a zvládli i exkluzivní
fota s óbrklóbrcem Guinness.

20.10.
   Zpětně nepochybně NEJ den! Nejde jen o to, že jsme viděli kus krásné Anglie. Dartmoor je
místo pro přírodní labužníky.  Vřesoviště,  skaliska,  krotcí koníci a volně se pasoucí krávy,zeleň
trávy (jako kdyby chodila  denně k holiči)  zmixovaná s hnědou granitových masivů,  pohledy na
unikátní vesničky v údolích. Tahle divočina se nám natolik vsákla do krve,že jsme ji přenesli - v
dobrém slova smyslu - i do autobusu.

Začalo to už ráno,kdy hoši z trojky Hajnyš,Domský,Všetíček dorazili  pozdě na meeting
point.Trest byl jasný-zpěv.Diplom za osobité ztvárnění písně mistra Káji ,,Trezor“  si na konci
zájezdu odnesl Jirka Hajnyš. Zlatý slavíku, třes se!
    Dopoledne jsme konečně stihli předat dárek řediteli TLC-grafiku s J.A. Komenským. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme zjistili, že p.šéf učitele národů nezná. No, hlavně že „škola hrou“ tu v
praxi docela funguje.
Na cestě z Dartmooru do domovského Torquay se to pořádně rozjelo. Šofér Honza nám pouštěl
naši zájezdovou hymnu – Hrobaře, děcka ožily. Pedagogický sbor rovněž. Pak objel kruháč asi 5x,
Angláni jen čubrněli. Některé naše žaludky taky. 



21.10. Svačíme a zrazu zvonek. „Sakra, dyť tady přece normálně nezvoní?!“ Sekretářka vtrhla
do sborovny: „Fire!“ Rychle out. Hrneme se do parčíku před školou. Naštěstí jen pravidelný cvičný

poplach. Díky za bundu, Jakube.
     Poslední výlet z Torquay-míříme do
slavného přístavního města Plymouth.
Vydali jsme se k půvabnému majáku a
z fičáku na pobřeží utekli do „Dome“-
muzea  alžbětinského  Plymouthu.  Pak
za otci poutníky z Mayflouwer…
Iva  upozorňuje  dětičky,  aby  si  své
věci  sbalily  ještě  večer  a  všechny!
(ráno  odjíždíme  v 6  do  Londýna),
protože  „Již na  jaře  své  svršky
dostanete“.  Rozuměj  ty,  které  tady
zapomeneme.

22.10.
     V Londýně nás čeká devět parádních, i když náročných hodin. Jak řekl Shakespeare o této
metropoli: „ Věkem neuvadne a zvyk neotupí jeho nekonečnou pestrost.“ 
London Eye, Parliament s Big Benem, Westminster Abbey, fotíme jak vzteklí. V Green Parku jsme
u vytržení z oprsklých zvířat: kachny, husy, veverky, pelikáni….. Buckinghamský palác a střídání
stráží, hrozný davy, Piccadilly Cirkus. Víťa Domský nechal batoh v parku, před hodinou! Má kliku,
že  Iva  je  žena  činu  a  že  nálezce  byl  poctivý  a  odevzdal  ho  v ofisu.  Nás  mezitím přivítá  na
Trafalgar Square výbuch z děla.  Lekli  jsme se my i ptáci.  Mistři okamžiku z nás asi nebudou.
Místo abychom fotili,  kryli  jsme se před domnělým nebezpečím z trusu.  Na náměstí  zkoušejí
program   na  zítřejší  oslavy  200.  výročí  porážky  Napoleona  admirálem  Nelsonem  v bitvě  u
Trafalgaru.  
     Hurá na loďku mířící  do Toweru. Tam
jsme  zůstali  po  celu  dobu  v úžasu.
Korunovační  klenoty (kde si  je prohlédnete
z jezdícího  pásu?),  Bloody  Tower,  popravčí
místo (právě tady ztrácely život bývalé lásky
Jindřicha  VIII.  pro  ty  současné),  havrani-
exhibouši, beefeatři.
Ještěže  loď  na  Greenwich  měla  zpoždění,
jinak by ji trojice Smyčka, Novák, Všetíček
nestihla.  Zoufalý  boj o  WC…. Proč zavírají
veřejné záchodky před 18. hodinou? Neštěstí
lidi sbližuje. Křoví to jistí ( „A můžu říct ve
škole,  že  jsem čurala  vedle  vás?“).  Nultý
poledník nás nespasí, ale jeho laserová čára je hezká. 
     Na parkovišti nás čekal nejen 2. řidič Petr, ale hlavně „garden party“ s párky a hořčicí. Naše
děti jsou rekordní pažravinky – snědly k nim téměř  10 chlebů.
23.10.
     Eurotunel zklamal. Marně vlečeme děcka na záchody, které jsou jen v prvním a posledním
vagonu. Jeden nefunguje, 2. zablokovali ortodoxní židé. Je jich asi 30 a jsou nevlídní, nechtějí
chápat,  že se nám už opravdu chce čurat. Pro změnu na německých toaletách Marcel Příkopa
ztratil pas. Naštěstí ho jeho spolužáci našli dřív, než jsme odjeli.



     Poslední zbytky energie vydány na vypsání diplomů – Ivě, Honzovi, Jirkovi H., Ádě V. a Kubovi
M. V Brně se rozloučíme s Ivou kolektivním fotem na Ústředním hřbitově a v Šumperku s Honzou
poslední verzí Hrobaře. Symbolické? Náhoda
Next time………….
                                                                                  M.F.

Žákovské ohlasy:
V Anglii bylo hezky, moc se mi líbilo v Londýně a v přístavu v Doveru. 
Markéta Klímová   9.D
Ve  škole  jsme  měli  úžasného  učitele  Petera.  Chtěla  bych  se  tam  zase  vrátit,  ale  na  delší
dobu.Všechno bylo super, i rodiny. Míša Keprtová 9.D
Nejvíc se mi líbilo v anglické rodině (měli jsme výborné jídlo a snažili se s námi komunikovat), kde
bydleli dva mladí chlapci.Líbila se mi i návštěva majáku v Plymouth. V obchodech byli moc milí
prodavači a prodavačky na rozdíl od ČR.                       Milena Coufalová, 9.D

V Anglii byli velice milí lidé.Moc se mi líbilo
nakupování, kde jsem utratila všechny své
peníze.
Denisa Konečná   9.D
Bylo to tam pěkný, no. Rodiny byly skvělý!
Radek Hejný 9.D
Anglické  jídlo  mi  vůbec  nechutnalo,
protože  ta  paní  nám  dávala  hodně
zeleniny.Jinak to bylo dobré, hlavně jízda
autobusem!!!
David Petrmann   9.D
Bylo  to  tam  dobré  a  chtěl  bych  tam
bydlet!Všechno se mi líbilo.

David Hořava   9.D
Líbilo se mi tam.Chtěla bych tam zase jet.
Hanka Kovalová   9.D
Nejvíc se mi líbila cesta autobusem a procházka na maják v dešti.Nakupování bylo také dobré, ale
pro sebe jsem si nic nekoupila. Nejlepší byly asi památky v Londýně.
Peťa Vláčelová   8.D
Líbily  se mi památky a cesta autobusem. Škola nebyla také špatná.Nejlepší  bylo  stoprocentně
nakupování.
Kája Rollerová   8.D
Líbil se mi Dartmoor (úžasná příroda) a pobřeží. Cesta autobusem byla strašná! V 1.rodině se mi
nelíbila  plíseň  v koupelně,  2.rodina  byla
v poho!
Lucka Langerová   8.D
Jedny z nejlepších zážitků jsme prožívali
v autobusu: zpívali  jsme Hrobaře, který
se později stal naší „hymnou“. Nebo když
p.uč.Fišerová  tančila  v autobusu  a
p.uč.Pavlíková  vyhlásila  diskotéku
v uličce. Odnesli jsme mnoho skvělých a
nezapomenutelných  zážitků.  Já  osobně
bych jela znovu třeba hned teď.
Peťa Hegedušová, 8.D



Průvodkyně Iva byla celkem v poho, fajn, že některé naše hlášky raději přeslechla. Bowling byl
super, ale neporazila jsem p.uč.Pavlíkovou jako jedinou v našem týmu. Hostitelská rodina? Jejda,
tak ta byla úplně nejlepší,  i  se mi po ní stýská, hlavně po ročním miminku. Na nákupy jsem si
nevzala zrovna velké kapesné, ale s kolegyní Miškou jsme si to v obchodech pořádně užívaly. Ze
všeho nejvíc jsem se těšila na Londýn, hlavně na Tower Bridge a Big Ben, škoda jen, že zbyl jen
jeden den, protože si myslím, že je tam více skvělých míst, které jsme nestihli okouknout.
Lucka Skýpalová, 9.C
Tento zájezd se mi velice líbil a každý zážitek si pamatuji. Nejvíc jich mám z rodiny, po které se
mi trošičku stýská. Celkově to bylo super, blíž jsme se poznali. Škola je taky zážitek. Cesta tam
byla pěkná (trajekt), stejně jako naše „hymna“ Hrobař… Ze všeho nejkrásnější byl ale Londýn, na
který jsem se těšila.
Míša Rašnerová, 9.C
Londýnem se mi splnil jeden z mých snů.
Anička Vintrová, 8.D

A co na to pedagogický dozor:
Rozhovor s paní učitelkou Fišerovou,
Pavlíkovou  a  panem  učitelem
Novákem

1.Pokolikáté jste navštívili Anglii?
N-popáté nebo pošesté
F-podruhé (jednou jsem byla ve
Skotsku)
P-poprvé
2.Co byl pro Vás letos největší
zážitek?
N-samotná Anglie
F-ježiš,..............asi  celá  Anglie
(rozuměj zájezd celkově)
P-tanec  paní  učitelky  Fišerové  v
autobuse
3.Co byl naopak nejhorší zážitek?
N-jídlo
F-Spánkový deficit (nedostatek spánku) a problémy s toaletami po cestě
P- Rozbitá klika u dveří od Davida Petrmana
4. Byli jste spokojeni s hostitelskou rodinou?
N-rozhodně, až na jídlo…
F-na výsost!    
P-ano, byla skvělá
5. Jaký výlet se Vám nejvíce líbil?
N-Dartmoor
F-Dartmoor
P-Dartmoor
6. Chtěli byste se tam podívat znovu?
N-Ano
F-To je otázka! (samozřejmě že ano)
P-Určitě, klidně hned dvakrát za sebou
                                   Janča, Katka, Peťa



Hodnocení jako ve škole…
Žáci nejlépe z celého zájezdu hodnotili prohlídku Model Village (průměrná známka 1,22), samotné
město  Torquay  a  společný  večer  na  bowlingu  (1,24).  Většinu  také  velmi  zaujala  prohlídka
podzemních chodeb v Doveru, která dokonale navozovala atmosféru za 2.světové války. Spokojeni
byli též s návštěvou národního parku Dartmoor a přístavu Plymouth (1,34). Příjemnou tečkou byl i
Londýn (1,37). Kupodivu stejně dopadla prohlídka Exeteru a nákupy (1,51). Z navštívených míst byl
nejhůře hodnocen Cockington (1,76).        
                                                                       Výpočty provedly Svatka a Lucka.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REDAKTORKY
1.Kolik je vám let,v jakém jste znamení a do které třídy chodíte?
Vendula Fleischerová:12, Býk, 7.C                      Lucie Juračková:11, Lev, 6.C
Pavla Wiesnerová:12, Váhy, 6.C                         Alena Marečková: 11, Vodnář, 6.A
Barbora Petříková:11, Býk, 6.C                           Zuzana Šmehlíková: 12, Panna, 6.A
Svatka Veverková: 14, Kozoroh, 9.A                  Lucka Smékalová: 15, Váhy, 9.A
Jana Havlíčková:13,Střelec,8.D                         Petra Nevařilová:13,Váhy,7.C
2.Máte nějakou přezdívku?
Pavla:Ája
Barča:Barbucha
Lucka:Šmajdalf
Lucka S.. Pampuch
3.Jaké jsou vaše záliby?
Venda:Moderní gymnastika,knížky a hudba.
Pavla:Jízda na koni,knížky,zvířata a hudba.
Barča:Jízda na kole,knížky,kreslení, keramika a psi.
Svatka: tanec, četba
Jana:sbor,skaut a volejbal
Lucka J.: četba, kreslení, keramika, bruslení
Alča: tenis, plavání, zvířata
Zuzka: sport, zvířata
Lucka: ráda něco vyrábím a lenoším
Petra:tanec,plavání a jízda na kole
4.Jací jsou vaši nejoblíbenější herci,zpěváci,sportovci…?
Venda:Orlando  Bloom,Brad Pitt,Julia  Roberts,Johny  Depp,Jennifer  Lopez,Daniel  Powter,Daniel
Radcliffe a Emma Watson.
Pavla:Vojta Kotek,Michaela Kuklová,Daniel Radcliffe,Leoš Mareš,Šárka Vaňková a Roman Šebrle
Barča: Akon
Svatka: Jack Nicholson, jinak si nevybírám, na každém je něco dobrého a něco špatného
Jana:Brad Pitt,Johny Depp,Julia Roberts,Daniel Powter,Daniel Radcliffe
Lucka J.: poslouchám všechno
Alča: Aneta Langerová, Arash
Zuzka: Sarah Connor, Anastasia
Lucka: Reese Witherspoon, Johny Depp, Divokej Bill
Petra:Orlando Bloom,Brad Pitt,Julia Roberts,Aneta Langerová,Roman Šebrle
5.Jaké jsou vaše oblíbené předměty a jaké ne?
Venda:dějepis/matematika,čeština,výtvarka,informatika
Pavla:matematika,francouzština,rodinná výchova/fyzika,výtvarka,čeština,dějepis,angličtina



Barča:Baví mě všechno kromě tělocviku,češtiny a výtvarky
Svatka: český jazyk, angličtina-nejvíc, baví mě v podstatě všechno kromě zeměpisu
Lucka J.: všechny jazyky/výtvarka
Alča: baví mě všechno kromě češtiny
Zuzka: všechno kromě výtvarky a hudebky
Jana:zemák,chemie,čestina/matika a přírodopis
Petra:děják,hudebka/čeština,výtvarka,matika a zemák
Lucka: domácí nauky, zeměpis/matematika, chemie
6.Co byste dělaly,kdybyste vyhrály ve sportce?
Venda:Vzala bych prachy a utekla!!! :o))
Pavla:Já bych se zabila a odkázala peníze rodině a na dobročinné účely.
Barča:Asi bych omdlela a pak bych odjela do nějakýho zapadákova,aby mě nikdo nenašel.
Svatka: radostí bych vyskočila tak vysoko, že bychom tu měli nový světový rekord, a dál záleží na
okolnostech
Alča: Byla bych ráda; něco bych dala rodičům
Zuzka: brečela bych radostí
Lucka J.: asi by ohluchl celý svět
Jana:Odjela bych s celou naší rodinou někam pryč
Petra:Podělila bych se s rodinou.
Lucka: určitě bych přestavěla byt a s rodinou bych jela na hodně dlouhou dovolenou 

      NOVINKY V KNIHOVNĚ
              A.Lindgrenová: Lotta z Rošťácké uličky

           J.Marek: Český pravopis – obtížná slova
          I.Březinová: Básník v báglu
          České pohádky (dramatizace)

        Děti hrají divadlo 
          E.Schneiderová: Klíč k češtině

DOPORUČUJEME:  www.cojakproc.cz
Získáte  informace  o  vydaných  i  připravovaných  encyklopediích  z řady  CO-JAK-PROČ
nakladatelství Fraus, najdete tu i zajímavosti, hry a soutěže.

BYLO – NEBYLO 
 9.9. bylo na Hlucháku ředitelské volno. Zaměstnanci   školy se zúčastnili  exkurze do Polska
(koncentrační tábor Osvětim, solné doly Wieliczka, Krakov).
14. , 21.10. a 6.11. proběhly tradiční exkurze žáků 8.a 9.tříd do
Prahy.
 Na nástěnce u vchodu do školy se vy i rodiče můžete seznámit
s výsledky dotazníku IMAGE ŠKOLY. Novinkou jsou v letošním roce 
konzultační dny jednotlivých vyučujicích.
 29.9. poznávali deváťáci Jeseníky při zeměpisné exkurzi.
 4.10. páťáci navštívili planetárium v Ostravě.
 27.10. se výprava naší školy vydala  na INVEX do Brna (veletrh výpočetní techniky)
 8.třídy absolvovaly muzikálové představení v DK (asi nepříliš zdařilé); žáci 1.stupně viděli 
Kašpárkovy čertoviny a Jak se dělá tanečník.
 11.-14.10. proběhl sběrový týden, organizátorem byla třída 8.D.
 Ve stejném termínu se konal projekt 1.stupně Pavoučkův týden.



 V 1.třídách opět  zdařile proběhl projekt Kamarád ve spolupráci s žáky 9.A, 7.B a 7.D.
 11.11. se naše škola zapojila do šumperské akce Město čte knihu. Význam akce vysvětlil a část 
textu z knihy Vladimíra Kornera přednesl i starosta města Z.Brož. 14.11. pak žáci 9.tříd zhlédli 
filmovou verzi tohoto díla.
 15.11. zhodnotila pedagogická rada čtvrtletní výsledky.
 Žáci 9.C Tomášek, Linhart, Tobiášova, Hamplová a Vepřková se zúčastnili projektu Tajemná 
komnata EU.
Výsledky jednání školní samosprávy můžete sledovat na nástěnce u kanceláře.

JAK JE NEZNÁTE
Rozhovor s     paní učitelkou Pavlínou Zavřelovou  
1. Jak se vám líbí na naší škole?
  První dojmy jsou spíše pozitivní a líbí se mi, že přestože je budova školy stará, tak je to tu
všechno pěkně zařízené.
2. Na jakých školách jste učila předtím?
  Na jiné škole v Šumperku a při studiích v Brně
jsem učila na zkrácený úvazek na jedné základní
škole.
3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
  Nejdříve asi letuškou, pak (smích) velvyslankyní
v Sovětském svazu (Rusku).
4. Vaše oblíbené jídlo?
  Těstoviny a exotická jídla.
5. S jakým z učitelů si nejlépe rozumíte?
  To se nedá po tak krátké době říct, ale všichni jsou tu příjemní a v pohodě.
6. Kam chodíte pařit?     
  To vám nepovíme, protože byste tam chodili taky
7. Máte zvíře ,a pokud ne, tak jaké byste chtěla?
  Zatím nemám, ale na jaře bych si chtěla pořídit pejska, jezevčíka nebo bígla.
8. Už Vám někdy bouchnul pokus?
  Při studiích bylo „nezdařilých“ pokusů několik, ale ve škole před žáky se mi to naštěstí ještě
nepovedlo.
9. Na čem ulítáváte?
  Na bylinkových čajíčcích.
10. Jaké 3 věci byste si vzala na pustý ostrov?
  Přítele, postel a mobil.
11. V jaké nejexotičtější zemi jste byla a kam byste se chtěla podívat?
  Byla jsem loni v létě v Egyptě a podívat bych se chtěla do Austrálie nebo na Nový Zéland.
12. Do jaké barvy máte obývák a jaké jsou vaše neoblíbené barvy?
  Nemám ráda fialovou a šedou. Obývák teprve zařizuji, ale vypadá to na oranžovou.
13. Z čeho máte strach?
  Z toho že onemocní někdo z mých blízkých. A pak ještě z myší a žab. Pavouci mi nevadí.
14. Děláte nějaký sport?
  Těším se na zimu, protože ráda lyžuju, jinak jezdím na kole, dříve jsem závodně dělala aerobic,
ale na to už teď není čas.
15. Jaké přání by Vám splnila zlatá rybka?
  No, abychom byli všichni zdraví. Zní to sice jako fráze, ale je to opravdu to nejdůležitější.
                                                     zpovídaly Janča a Sandra



ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ
 Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi a ten říká: "Prase si nezaslouží, aby sedělo s
labutí."
Student se zvedl s odpovědí: "Tak já letím."
Čímž samozřejmě pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek. Bohužel
pro něj, student na vše odpověděl bezchybně.
Proto mu dává poslední otázku: "Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom bylo zlato, ve
0druhém rozum, který byste si vybral?"
Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem.
Profesor vítězoslavně: "No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem."
Student neváhá: "Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí."
Profesor už je tak vytočený, že na studentův test napíše BLBEC a pošle ho pryč.
Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou:
"Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou známku..."
 Pan Kalinko si stěžuje u doktora, že neví, co je s ním, na co sáhne, to zkazí. Doktor jej pečlivě
prohlédne a konstatuje: "Je to jednoduché - chybí vám jen dva důležité vitaminy - I a Q."
 Sedí si  tak profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informace na svou další  přednášku
statistiky,  když najednou překvapen vykřikne: "Překvapivé!  Zvláštní!"  -  "Co se stalo?" optá se
jeden ze studentů. "Věřil byste, že při každém mém výdechu zemře jeden člověk?" - "Opravdu
zajímavé," opáčí student. "A zkusil jste jinou zubní pastu?“
                                                                                             dodala Anička      

Perličky z deníku paní učitelky Blahové:
1. Enzym je záklaní stavební jednotka konečníku.
2. Teorie vzniku Sluneční soustavy = vědecká rotace.
3. Je-li žena těhotná může při kouření nakazit PLOT.
4. Páření je vyprovokování pohlavního styku. Např. kapr páří samicu, aby pustila jikry.
5. Netopýr vylétá v noci. V podstatě je to upír, který kouše lidi do krku a pije jim krev.
6. Plevel je to, co se plazí po trávníku.
7. Voda se vytváří v žilách a tekutinách, je pro člověka potřebnou, aby měl sílu.
8. Co je to regenerace? Když utrhneme ruku, tak za nějakou dobu doroste.
9. Bakterie se vyskytují jako nemoce. Jsou to i živí lidé, vyskytují se všude na zemi.
10. Pohlavní dvojtvárnost je, že se živočichové liší barvami. Např. liška a mravenec.
11. Čím se liší houby od rostlin? Houby se jí.
12. Švestkova rada zní : Kouření zvyšuje potenci
               zapsaly Svatka a Lucka

ANKETA
Sledujete  nějakou  reality  show??     Komu  
fandíte ??
Sandra,8D: Sleduji VyVolený a fandím Katce a Rost'ovi .
Katka,3.C: Sleduji VyVolený a fandím Monice.
Adéla,5.C: Sleduji VyVolený a fandím Kačce, ona je taková
milá.
Karolína,5.A: Někdy sleduji Big Brother a fandím Shrekovi.
Ondra,1.A: Nesleduju,páč je to úplně blbej seriál.
Lenka,1.A: Sleduji VyVolený a fandím Monice.
Alena, 7.A: Sleduji VyVolený ,ale nefandím nikomu.



Kuchařka Maruška Novotná: Fandím Vladkovi ve VyVolených a Leně v Big Brotheru.
p.Ulrichová,účetní v kuchyni: Nesleduji, je to ztráta času.         
                                                                          Kača, Vendy a Peťa

KDO FRČÍ
                               Daniel Powter
Daniel Powter je talentovaný mladý muž, v kterém naleznete velký kus romantika, ten je však
chvilkami hodně smutný, uzavřený do sebe a nechce skoro s nikým mluvit, natož o sobě něco říci
a ze  samotného  bookletu  se  skoro  vůbec  nic  nedozvíte.  Na  své  první  desce  se  však  dokázal
i otevřít a povolil ventil průchodu pro své emoce, ty vtěsnal do desítky songů. Bezejmenné album
je napěchováno krátkými a propracovanými písněmi a Daniel v nich přichází s kultivovaným popem
a je přesně takový, o němž můžete s klidem říci, že nikoho neurazí. Má prostě schováno pod čepicí
dostatek umu, ovládá klavír, klávesové nástroje a hitovka "Bad Day" se mu nadmíru povedla. 

Kromě toho, že si na tomto albu bez jména (jsou na něm uvedeny jen
jeho iniciály) napsal všech deset písní, ať už po stránce textové nebo
hudební, také dokáže zaujmout
svým  hlasem,  kterým  bez
problému  vystoupá  do  výšek
a náhle padne do hlubších tónů.

Ta  první  varianta  však  převažuje  a zpočátku  jsem  měl
problém takovou nálož výškových stupnic spořádat. Někdo
by  i mohl  trefně  argumentovat,  že  se  Danielovi  něco
špatného stalo, když pořád zpívá tak vykleštěným hlasem.
S každým poslechem přijdete na to, že se mu nic tak zlého
rozhodně nestalo. Jeho zpěv je naprosto v pořádku a jen
má dar většího hlasového rozsahu. Což důkladně dokazuje
ve výtečně šlapající  "Suspect",  v které chvilkami jakoby
imituje zpěváka AC/DC Briana Johnsona.Danielův debut je
naprosto vyvážen a nenaleznete na něm ani jedno fatální klopýtnutí. Jeho hra na klavír je součástí
každé skladby a většina z nich má jasný hitový potenciál. "Bad Day" je jen jednotkový a zdárný
příklad  vhodně vybraného pilotního  singlu.  Svou pozornost  si  zaslouží  i úvodní  "Song  6"  nebo
naopak  z druhé  poloviny  této  placky  vylovené  krásky  "Styrofoam",  "Hollywood"  nebo  zcela
závěrečná "Give Me Life". Druhým singlem klidně může být i lehce naléhavá "Lie To Me". Daniel
se obklopil studiovými hráči a zcela důvěřoval své producentské dvojici Mitchell Froom a Jeff
Dawson. Když je však píseň dobře napsána, producent už to jen ve výsledku sečte a podtrhne.    

Daniel  Powter  na  své  první  desce  nabízí  poklidný  pop,  jehož  klavírní  nosná  linie  se  dobře
poslouchá. Deska je to velmi krátká, lehce nad třicet sedm minut , ale raději  kvalitu než kvantitu.
Daniel  nepřichází  v hudebních  vodách  s ničím  již  dříve  neslyšeným  a vsadil  na  léty  prověřené
popové postupy a vytěžil z nich to, co k jeho neobvyklému hlasu pasovalo.            

                                                                              Zpracovaly Petruška,Vendy a Peťa  

TVŮRČÍ DÍLNA 

O Mařence s     internetem  
(Pohádka naruby)
Byla jednou jedna Mařenka a jako jediná ze všech měla doma zavedený internet.



Všechny pohádkové bytosti jí ho záviděly a často si k ní domů chodily zasurfovat, aby věděly, co
nového se ve světě  událo. Všichni jen chodili a chodili, vždy jich bylo plno. 
Jenže Mařence  přicházely  každý měsíc  stále  vyšší  a  vyšší  účty,  až  se naštvala:  „Copak jsem
nějakej multimiliardář Krejčíř, abych místo placení mohla zdrhnout na Seychelly?“
Jenže Mařenka to vyřešila jinak. Zavedla pro všechny bytosti a jinou havěť poplatky.
Za 25 let si takto vydělala na nový počítač  s programem WindowsXP, ale protože byla moc stará,
tak si ho příliš neužila, neboť zanedlouho umřela.
                                                                                           Hanka Kubišová, 7.B
PS:Dovolte mi malou poznámku. Pohádku naruby psali všichni sedmáci v etické výchově, a protože zde není
tolik místa na uveřejnění všech příspěvků, vybrala jsem jen jeden z nich. 
                                                                                                      p.uč. Jitka Dvorníková

CO SE ŠEPTÁ
P.uč.Václavík  se  stal  1000.návštěvníkem výstavy gotického a renesančního  církevního  umění
v šumperském muzeu. Zdokumentováno v místním tisku.
P.uč.Havlíčková  pro  změnu  v rádiu  vystoupila  v půlhodinovém  interview  k 20.výročí  založení
pěveckého souboru Schola od sv.Jana Křtitele, v němž je dirigentkou.
Dceru Lucinku donesla ukázat  čerstvá maminka Z.Hansmannová. 

ANKETA
Proč když na jižní polokouli prší, tak je na severní sucho? 
Kristina, 6.A: Protože je tam teplo.
Honza, 7.C: Protože je na severní polokouli sucho a také je tam Grónsko
s Antarktidou.
Ondra,  8.C: No  nevím,  je  to  těžká  otázka.Ale  asi  nemůže  být  všude
hnusně.
Nikola, 8.D: Ta otázka nedává smysl.
Luboš, 9.A: Protože je zeměkoule nakloněná.
Vojta, 9.B: Protože je těch mraků málo, a tak  nemůžou být jen na jedné
straně zeměkoule.
p. uč. Jílková: To nemůže být.
správná odpověď: A jste si jisti, že máme pravdu? Tato otázka vůbec nedává smysl, neboť pršet
může kdekoliv nezávisle na světových stranách.
                                                       ptaly se Svatka+Lucka

TEST
Podle brady poznej člověka
1. ŠIROKÁ - nezklamou
Jde o člověka spolehlivého,  milého,  čestného a poctivého za každou cenu.  Co začne,  to také
dokončí.  Je ve všem příkladný,  ctnostný, bez falše.  Své blízké miluje,  nevěru u partnera však
nikdy neodpouští.
2.ŠPIČATÁ - potřebují obdiv
Špičatá brada je symbolem lidí inteligentních, schopných zachovat klid a rozvahu. Ke všemu, co
dělají, potřebují bohužel obdiv publika. Nedokáží se zamilovat, zůstávají často svobodní.
3.HRANATÁ - nekompromisní   
Takovou bradu vlastní dominantní osoby, a to se týká jak zaměstnání,  tak soukromého života.
Nedokáží se smířit s porážkou. Tvrdě a nekompromisně jdou za svým cílem. Bývají často obdařeni
uměleckým nadáním.
4.KULATÁ - rodinný typ



Lidé  s kulatou  bradou  jsou  dobrosrdeční,  milí.  Přímo  se  vyžívají  v tom  někoho  opečovávat.
Vyzařují lásku, něhu a bezpečí. V lásce jsou konzervativní, až nudní.
5.BUCLATÁ - společenští
Takovou bradu mívají veselí a společenští lidé. Na dálku z nich vyzařuje energie, nápady, vitalita a
radost ze života. Rádi se baví, cestují a užívají života. Pro domácí a klidný život nejsou ideální.
Pokud by je chtěl někdo omezit, nedopadne to dobře.
6.VYSTOUPLÁ - inteligentní
Takovou bradu mívají nejčastěji úspěšní muži. Bývají obdařeni inteligencí, schopností řídit a vést
druhé. Nedělá jim problémy něco nového se naučit, jsou sečtělí a světaznalí. S nemalým šarmem
si zvolí i životního partnera.
7.DVOJITÁ - užívají si
Takoví lidé si vášnivě berou vše, co jim život postaví do cesty. Milují dobré jídlo a pití, skvělá auta
a nádherné protějšky. Často podnikají, obchodují a investují. Kvůli starostem o peníze jim obvykle
nezbývá čas na lásku a ,, obyčejný“rodinný život.
8.DVOJITÁ - něžní a pozorní
Tito lidé bývají psychicky labilní. Často řeší, co by mohlo být, kdyby ...
Jako partneři jsou však skvělí, bývají něžní a pozorní. U druhého pohlaví mívají úspěch. Jejich
kladem je dobrý organizační talent, ctižádost a skromnost.
                                Berte vše s humorem - i mezi bradami jsou výjimky.
                                                                     Svatka a Lucka

INDIÁNSKÝ HOROSKOP
Havran (22.9. - 22.10.) 
. V evropské kultuře je havran symbolem smrti, je to zlé znamení. Pro indiány však každé zvíře 
představovalo tvora s duší, tedy potomka "Velké Matky" - Země. Žádné stvoření pak nemohlo být 
představitelem záporných vlastností. 
Symbolizoval rovnováhu v přírodě, napomáhal udržovat svět v harmonii. Zabití havrana znamenalo 
velké neštěstí. Typická je pro lidi narozené v totemu Havrana potřeba společnosti a 
společenského života. Nemají rádi samotu, ve skupině se cítí bezpečně a sebejistě. Bývají to 
otevřené, přátelské a vstřícné povahy. Umí navazovat nové známosti, jsou komunikativní, mají 
diplomatický talent. Navázané známosti jsou však často povrchní (nechají se okouzlit zevnějškem 
- neumějí proniknout "dovnitř"). 
Havrani prostě nekladou na jedince příliš velký důraz - důležitá je skupina. S jejich citem pro 
spravedlnost nejednou vystupují v roli soudců, rozhodčích a prostředníků mezi znepřátelenými 
stranami. S chutí nad vším dumají, přemýšlí, hodnotí ze všech stran. Okamžitou odpověď od nich 
nečekejte. Z toho důvodu jim leckdy unikne výhodná příležitost. Je lehké je ovlivnit, bývají příliš 
důvěřiví. Velice dbají na svůj zevnějšek, jsou to elegáni na pohled. 
Obrazně řečeno, úzkostlivě dbají o "každé peříčko". Chtějí se líbit, mají dobré estetické cítění. 
Nezřídka mezi nimi najdeme umělce. 

Had (23.10. - 22.11.) 

Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, duševno). Byl ztělesněnou moudrostí, magickou 
postavou a představitel nadpřirozených (s lidmi spřátelených) sil. Bývají to skutečně moudří a 
hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. 
Neprohlédnou to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady něco utajují 
nebo se vyznačují neprůhledným chováním, pak na ně působí jako výzva. Pomáhá jim jeden velký 
trumf. Jsou obdařeni intuicí, šestým smyslem. Nepotřebují policejní školy, aby odhalili to, co 
ostatní nevidí. Hadí lidé umí vyslovit jednoznačný závěr, do věci či řešení problému vnášejí světlo.



Neumí příliš dělat kompromisy, nezná "něco mezi". Buď a nebo. Dobro nebo zlo. Ne, že by všechno 
viděl černobíle, prostě potřebuje mít jasno. Raději s Hady jednejte na rovinu (samozřejmě nejen 
s nimi), férově. Určitě se vám to vyplatí. Nezapomeňte, že pokud je had v nebezpečí, dokáže 
kousnout! Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, kde je jich třeba. Jsou velice 
vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě. 
Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. Příliš se tím vyčerpávají a 
často to odnese jejich zdraví. Pokud si něco umanou, neposlouchají rady svých přátel a prostě to 
budou dělat tak dlouho, dokud je neskolí nemoc nebo se jim jejich záměr nakonec s vypětím všech
sil podaří. Podobně je to i v partnerském soužití. Had nesnáší nevěru, neupřímnost. Pokud miluje, 
tak úplně, z celého srdce, "napořád". 

Sova (23.11. - 21.12.)

Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy). Sova je symbolem 
osvícenectví a vědění. Byl to posel životní modrosti, hluboké pravdy. 
Jedinci, kteří přišli na svět v totemu Sovy charakterizuje neutuchající touha po vyšších ideálech. 
Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, 
že jsou věci mezi nebem a zemí. Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i 
ostatních.Právě z toho důvodu bývají ostatními někdy považovány za namyšlené, občas se chovají 
povýšenecky. A jsou-li navíc o svých ideálech a pravdách neotřesitelně přesvědčeny, bývá s nimi 
nejednou těžká řeč. Jinak jsou naopak velice otevřeni jakékoliv debatě a diskusi. Rádi vedou 
rozpravy na nejrůznější témata. To se odráží i v běžném životě. Raději každý problém proberou 
se všemi zúčastněnými stranami a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny. 
Mají smysl pro čest, jednají otevřeně. Na svět se snaží dívat optimisticky, se životem si rozumí - 
možná je to díky snaze řešit problémy okamžitě a efektivně. Vynikají svou neustálou aktivitou. 
Drží je "při životě". Mají spoustu koníčků a zálib a k práci přistupují s plným nasazením. Pokud by 
se jim někdo snažil svázat křídla, buď uletí, nebo se "v kleci" trápí nudou a zahálkou, nakonec 
uchřadnou.                                                                         dodala Bára 

NESMRTELNÉ FILMOVÉ HLÁŠKY
* Samotáři
 „Ty krávo, to je ale úlet“
* Rozpuštěný a vypuštěný
 „Hledej, Šmudlo.“
* Vesničko má středisková
 „Jeď do Pelhřimova, obhlídni si tam krematorium, ať     víš,
do čeho jdeš.“
* Slavnosti sněženek
 „Nekupte to, když je to tak výhodný.“
* Na samotě u lesa
 „A chčije a chčije.“
* Nemocnice na kraji města
 „Vy krááávo nebeská!“
 „Kdyby hloupost nadnášela, vy byste tu lítala jako holubička.
* Pane, vy jste vdova
 „Abych z vás neudělal nezaměstnaného.“
* Jáchyme, hoď ho do stroje
 „Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje to pivo?“
* Císařův pekař



 „Patláma, patláma.“
 „Rohlíčky jsou prý dneska zvláště vypečené.“
* Černí baroni
 „Čo bolo, to bolo, terazky som majorom.
 „Som z toho volajaký zmetěný.“
* Knoflíkáři
 „Neživíš, tak nepřepínej! Nic neřeš, nepřepínej a po ničem nepátrej.

KŘÍŽOVKA
Co víme i nevíme

1.        Kdo použil ve svém díle  jako první slovo robot
2.        Kdo má pomník v Praze na Petříně
3.        Autor knihy Osudy dobrého vojáka Švejka
4.        Český literát, který je nositelem Nobelovy ceny
5.        Autor knihy Pohádky z tisíce a jedné noci
6.        Název divadla, které založili Voskovec s Werichem
7.        Kdo je autorem dětské postavy, Petra Bajzy
8.        Nejúspěšnější český spisovatel
9.        Byl upálen 6. července 1415 v Kostnici
10. Skaut a spisovatel. Dodnes známe jeho knihu Hoši od Bobří  řeky                



11. Proslavil se tvorbou epigramů
12. Ilustrátor knihy Osudy dobrého vojáka Švejka
13. Autor knihy Strakonický dudák
14. Kdo je autorem citátu: ,, U lavice díťe stálo z plna hrdla křičelo... ´´
15. Básník, jenž přeložil všechna Shakespearova dramata
16. Nejznámější kniha Vladislava Vančury  
                                                 Svatka

RECEPIS
Šlehačková roláda od p.uč.P.Zavřelové.
5  vajec,  100g  moučkového  cukru,  2  lžíce  kakaa,  1  šlehačka,  1
vanilkový cukr, 1 ztužovač šlehačky
 
Bílky ušleháme s moučkovým cukrem dotuha, přidáme kakao a žloutky
(postupně). Ušlehanou hmotu dáme na pečicí papír vymazaný sádlem a
vysypaný  hrubou  moukou.  Pečeme  6-10minut.  Po  upečení  svineme.
Vychladíme a pak plníme šlehačkou ušlehanou s vanilkovým cukrem a ztužovačem. Dáme ztuhnout
do ledničky.

SPORT
Olympiáda škol (orientační běh)
Naše škola obsadila 2.místo (1. i 2.stupeň).
Nejlepší jednotlivci:  D3 1.K.Machusová, 2. K.Tomášková
                                 D5 2. V.Henzelová
                                 D9 1.M.Chromečková
                                 H7 1. J.Jílek
                                 H9 2. P.Hnilica
Dny Nysy – plavání
V plavecké soutěži nás reprezentovali P.Zahradníková (9.A), M.Maixnerová (7.A), T.Šímová (4.B),
J.Rýc (7.C), P.Kouřil (9.C)a T.Oulehla (7.C) 

Přespolní běh
okresní kolo: Ruda nad Moravou 13.10.
Dívky – III.kategorie  8.místo (nejlepší z našich  7.M.Kormendiová)
Hoši – III.kategorie  7.místo (nejlepší 20. L.Lacina)
Hoši – IV.kategorie  6.místo (6. P.Hnilica a 10.D.Novák)

 Je méně namáhavé mít dobrou náladu než  
špatnou. Abychom se zamračili,    

potřebujeme 43 svalů, 
k úsměvu jich stačí 17.



Na podzimním čísle  se podíleli: Katka  Grézlová,  Peťa  Hegedušová,  Anička  Vintrová,
Sandra Hilbertová, Jana Havlíčková (8.D), Svatka Veverková a Lucka Smékalová (9.A), Vendula
Fleischerová a Petra Nevařilová (7.C), Bára Petříková (6.C),David Hořava, Kristýna , Petra , Bára
(všichni 9.D), účastníci zájezdu do VB, p.uč. Martina Fišerová, ilustrace – p.uč.Josef Václavík

1.číslo 2005/2006 vychází 1.12.2005.
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