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    ALFONZ CUP 2004 

Před zápasem je nám hej !       

 
 
 
                
               
  Tak vypadá učitelka matematiky 
                                                                                                    ve sportovním provedení  
 
               Bojuju ze všech sil !                                                                                                                  

  
 
 
 
 
                                                                            Divačky (a diváci) v plném soustředění 
 



 
                                                                                                                                                                            

NOVINKY V KNIHOVNĚ 
LANCZOVÁ, Lenka: Kapky rosy (dívčí román) 
MULLER, O. – TATÍČKOVÁ, J.: Kvízová horečka – Toulky Evropou 
TOMEK, JIŘÍ: Faraoni a kouzelníci 
LUCAS, M.A.G.: Ekologie 
FARBER, Mathias: Druhá světová válka v obrazech 
ŠIMKOVÁ, Božena: Krkonošská pohádka 
Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů 
KOPIETZOVÁ, G. – SOMMER, J.: Dvojčata (Agáta a doktor Lupa; detektivka) 
Škola čarodějů – Průvodce magickým světem Harryho Pottera 
MUNKOVI, Alena a Jiří: Nová dobrodružství Štaflíka a Špagetky 
Dětský atlas – Stromy (vše o stromech a náměty pro pokusy) 
GOING, CH. – JONES, A. : Nad bojištěm – D-Day (Zapomenuté svědectví) 
 
16.7.2005 vyjde v USA a ve Velké Británii 6.díl Harryho Pottera: Harry Potter a princ dvojí krve. 
Předpokládá se, že česká verze se objeví v zimě. J.K.Rowlingová prozradila, že v pokračování 
příběhů mladých kouzelníků bude jedna z hlavních postav zavražděna a moc lorda Voldemorta 
stoupá. 
 

BYLO - NEBYLO 
Výsledky žáků Hlucháku v soutěžích: 
konverzační soutěž v němčině: Ž.Vašková 7.C – 4.místo, M.Bučan 7.C – 7.místo 
zeměpisná olympiáda: školní kolo – 6.roč. : 1. Š.Rozsíval, 2. O.Mahdal, 3. L.Mrázková (všichni 6.D), 
V.Fleischerová (6.C); 7.roč.: 1. V.Laštůvková, J.Kostecký a T.Kohout (všichni 7.D) 
přírodovědná olympiáda : školní kolo – 6. a 7.třídy : 1. Š.Rozsíval (6.D), 2. M.Soural (6.A), 
R.Hudosová (7.A); 8.a 9.třídy: 1. J.Čech (9.B), 2. J.Štěpánek (8.A), 3. M.Klauz (9.B) a M.Moudrá 
(8.C) 
recitační soutěž: 1.třídy: 1. G.Brožová (1.A), 2. L.Špániková (1.D), 3. L.Mátychová (1.B) 
                          2. a 3.třídy: 1. K.Balšánková (3.B), 2. K.Buriánová (2.A), 3.T.Šímová (3.B) a   
                                            A.Rozsívalová (2.A) 
                          4. – 5.třídy: 2. Š.Havlíčková a S.Bočková (4.C), 3. Z.Krňávková (5.C) a A.Nosálová    
                                                                                                                                       (4.C) 
                          6. – 7. třídy: 1.P.Hegedušová (7.D) 
                          8. – 9. třídy : 1. A.Wurstová ( 9.D), 2. A.Hepová (9.C)  
Bible a my (školní kolo): 1. - 2. J.Havlíčková (7.D) a J.Valouch (7.C), 3. – 4. O.Damborský (6.B) a   
                                    M.Konvičná (7.B) 
 Za vydařený lze považovat školní večírek, který je každoročně organizován pro rodiče, 
pedagogy a „přátele školy“ (26.11.) 
 Do 1.tříd bylo letos zapsáno 66 dětí, což znamená neklesající zájem o náš „ústav“. 
 14.1. absolvovaly 4. a 5.třídy divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Za vysvědčení 
pak všichni dostali odměnu v podobě filmu Shreck 2. 
 Na 1.stupni proběhly projektové dny Co dělají ryby, když kruté mrazy padnou a Čertování, 
tradičně se na celé škole konal vánoční program (více též v rubrice Sport). 
 21. – 25.2 nás „postihla“ inspekce. Přežili všichni.  
 



Školní samospráva 
- podány informace o možnosti instalovat nápojový automat ve 3.poschodí u kabinetu 
zeměpisu,byly probírány připomínky k provozu školy (např. zamykání šaten, nakupování v bufetu, 
podvody s mlíčenkami, nepořádek na chodbách a kolem školy, odhlašování obědů …), odsouhlasena 
pravidla pro sběrové akce; za výtěžek předchozího sběru byly nakoupeny volejbalové míče a 
zrcadla do tříd; na základě průzkumu mezi žáky by měly být provedeny změny v sortimentu 
školního bufetu 
 

                                  Panáček Alfonz 
Stará pravda říká,že v nouzi poznáš, kdo je přítel a pravou tvář člověka. 
Mít dobrého přítele je někdy více než vlastnit pohádkový poklad. Opravdu dobrý přítel bývá vždy, 
když je potřeba, nablízku, umí poradit a také pomoci. O naší třídě 9.A se dá říci, že je přítelem 
mnoha lidí. Nejsou nám lhostejné osudy těch, kteří se dostali do těžké životní situace, ať již ji 
zapříčinila nemoc nebo přírodní katastrofa. Vzhledem k tomu, že jsme děti školou povinné a naše 
finanční příjmy jsou malé, musely naše chytré hlavy zapřemýšlet, jak získat peníze, které bychom 
věnovali na charitativní účely. 
Naše třída si vzala za úkol sběr papíru, za který jsme dostali od školy část výdělku – asi 300 Kč. 
K těmto penězům jsme ještě přidali 425 Kč, které jsme získali za organizaci školní diskotéky. Za 
tuto finanční částku jsme „adoptovali“ od českého fondu UNICEF panenku nebo spíše panáčka 
ALFONZE.Adopcí panenky jsme věnovali finanční částku, která je potřebná k očkování 1 dítěte v 
rozvojových zemích proti šesti smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, 
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Zbytek peněz – 200 Kč jsme  za přispění pana učitele 
odeslali na účet fondu UNICEF  na pomoc postiženým katastrofálními povodněmi v závěru 
loňského roku.  
Myslíte, že byste mohli pomoci i vy? Zamyslete se nad tím jak.    
                                                                                                            Libor Dolina, 9.A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     



 
 
 
 
 
 
 
 
  Předávání školních pomůcek v Kosovu. Na podzim jsme na Hlucháku organizovali jejich sbírku. 
 
JAK JE NEZNÁTE 
           Rozhovor s p.uč.Jitkou Dvorníkovou 

1.Co se vám líbí na naší škole? Co byste změnila? 
Školu jako budovu bych neměnila,jsem ale nadšená z mých kolegů,kteří jsou všichni báječní  
2.Jaká je vaše nejoblíbenější země a proč? 
ČR,jsem vlastenec. A tvoje? 
3.Jaká je vaše nejoblíbenější barva?  
Červená,černá a tmavě modrá. 
4.Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? 
Pejsek,protože ho mám doma. 
5.Stal se vám na této škole nějaký trapas? 
Kromě pár přeřeknutí,ani ne……. 
6.Od které známé osobnosti byste se nechala pozvat a kam? 
Od Daniela Landy na muzikál.To je aspoň chlap…..  
7.V jaké době byste ráda žila? 
V době 1.republiky,vztahy mezi lidmi byly přeci jen o něčem jiném. 
8.Dostala jste nějaký kuriozní dárek? 
Párek dvou andulek,který mi za týden uletěl. 
9.Kterého z bobříků byste asi nesplnila? 
Mlčení,jsem moc ukecaná  
10.Kterým zvířetem byste chtěla být a proč? 
Slonem,kdyby se mi někdo nelíbil,tak bych to s ním vyřídila jednodušeji než teď  
11.Jaké 3 věci byste si vzala na pustý ostrov? 
Knihu,lentilky a přítele 
12.Čím jste chtěla být jako malá? 
Učitelkou,chtěla jsem být důležitá a nestát v řadě na oběd. 
13.Máte nějakou přezdívku? 
P.uč.Emílková a z dětství Vrtulka  
14.Kdybyste měla stát nějakému umělci modelem,kterému? 
Můj ksichtík nejlépe ztvárnil Edvard Munch.Podívejte se na jeho ,,Výkřik“  a uvidíte, jak 
vypadám u opravování písemek. 



15.Co vám zaručeně zlepší náladu? 
Lentilky,jsem na nich závislá  ,procházka nebo setkání s kamarádkami. 
16.Jakou hru jste v dětství nejraději hrála? 
Čaj,rum,bum a takový to……….jak se jmenuje takový to……….“Pátá hodina odbila,lampa ještě 
svítila“ a na schovku ve sklepě.  

                                                         zpovídaly Anička a Kačka 
 
 

Praha-koncert NA VLASTNÍCH NOHOU  
 
Jako každý rok ,tak i tento(2004), 
žáci naší školy kreslili vánoční 
přáníčka,která se potom prodávala 
v Norsku. Za tyto peníze se nakoupily 
různé přístroje a  pomůcky pro 
postižené děti. 
Tento rok paní učitelka Božena Málková poslala kolem 350 přáníček a za to nám hnutí Stonožka 
dalo pět vstupenek na koncert Na vlastních nohou. Paní učitelka Málková si vybrala tyto 
žákyně:Petru Vláčelovou,Kristýnu Lubinovou,Svatavu Veverkovou,Markétu Hamplovou a Alenu 
Tobiášovou.V pátek ráno jsme  v 7.50 odjížděly z vlakového nádraží. Cesta trvala asi 3 hodiny. Po 
příjezdu na hlavní nádraží jsme si prošly vánoční Prahu.Kolem půl třetí jsme se shromáždili před 
Lucernou,kde se konal koncert.Jako první nás přivítal Marek Eben,který to celé uváděl.Na 
koncertě dále vystupovali:Sámer Issa,Martina Balogová a vítěz soutěže superstar v Kanadě.Po 
koncertě jsme ještě navštívily pár obchodních domů a potom  se pomalu vracely zpátky na 
nádraží.Do Šumperka jsme dorazily v 21.30hod.Tento celodenní výlet se nám moc líbil a byly jsme 
rády, že jsme se ho mohly zúčastnit. 
                                                              Kika a Petra 
 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
     Už na začátku 7. třídy jsme všichni věděli, že nás čeká lyžařský výcvik. Termín byl hned po 
Vánocích, 3.1.2005 . Moc jsem se na lyžák netěšila, protože nebyl na Vánoce žádný sníh. Před 
odjezdem mamka zavolala na chatu Návrší a tam jí řekli, že sněhu je dost na lyžování. 
     V pondělí v osm hodin ráno jsme odjeli od školy do Stříbrnic na chatu. Celkem nás jelo 45 žáků 
ze všech 7. tříd, 2 učitelé (p.uč. Rutarová, p.uč. Marošek) , bývalý ředitel naší školy p.uč. Brož, 
jedna zdravotnice a instruktor snowboardu jménem Libor. 
     Autobus nás dovezl na parkoviště nedaleko chaty. Tam na nás čekal traktor s vlečkou, na  
který jsme naložili lyže, snowboardy, běžky a zavazadla, aby nám je vyvezl přímo k chatě. My 
jsme ovšem museli cestu do vysokého kopce, který vedl lesem, vyšlapat po svých. Hned po 
příchodu jsme se ubytovali. Většina spala ve velké chatě a naše třída spolu se 7.A spala ve srubu, 
který stál přímo vedle chaty. S námi tam byl ubytován i p.uč. Marošek, který nás dostal na 
starost. 
     Velká chata sloužila zárověň jako stravovna, umývárna a také jsme v ní pořádali různé 
programy, soutěže a besedy s učiteli. Na nich jsme se dozvěděli o historii lyžování, také 
zeměpisné zajímavosti o Králickém Sněžníku. Nesměla chybět přednáška o slušném chování a 
první pomoci při úrazech na lyžích. 
     Po rozdělení do skupin podle toho, jak kdo uměl nebo vůbec neuměl lyžovat, jsme každý den 
předváděli své výkony na lyžích, snowboardu i běžkách. Vzhledem k tomu, že vlek fungoval, jak se 
mu chtělo, se nám často stávalo, že jsme do kopce museli šlapat s lyžemi na zádech a potom 



teprve pěkně dolů sjet z kopce. Pro některé z nás to byla fuška, ale dalo se to zvládnout. A tak 
probíhal celý výcvik. Mnozí se teprve vše učili od začátku a jiní se pouze zdokonalovali ve svém 
lyžařském nebo snowboardovém umění. Mě zaujala projížďka  na běžkách stezkami krásnou 
přírodou. 
     Každý den utíkal jako voda a nám se vůbec nechtělo jet domů. Učitelé nás chválili za slušné 
chování a my jsme si zase pochvalovali dobré jídlo, které bylo jako od maminky. Během lyžařského 
výcviku se nestal žádný úraz, to svědčilo o tom, jak jsme byli všichni šikovní a zdatní. 
     Poslední večer před odjezdem jsme uspořádali diskotéku, kde jsme se všichni vyřádili. Během 
lyžařského výcviku jsme blíž poznali žáky z jiných tříd, ale také kantory úplně z jiné stránky než 
ze školních lavic. Myslím, že jsme si všichni rozuměli a že jsme byli dobrá parta. 
     V sobotu 8.1. 2005 jsme po obědě odjížděli všichni zdrávi domů a těšili se na své blízké a také 
zvířecí kamarády. 
     Teď budu mluvit za sebe. Když si odmyslím ten nefunkční vlek, který mě nutil šlapat velký 
kopec, tak musím říct, že na tento lyžák budu vzpomínat jako na nejlepší školní výlet se spoustou 
dobrých kamarádů a lidí kolem sebe, kteří nám vytvářeli dobrou atmosféru a pohodu. 
 
                                                                           Z mluvního cvičení Nikoly Trtíkové 7.D 
      

JAZYKOVÝ KOUTEK 
                 CYPER QUIZ 

 
1. What does www stand for? 

      2.    Put the following into order of size, smallest to biggest. 
a. 1MB 
b. 1GB 
c. 1KB 

     3.     What do we call someone who illegally breaks into computer systems? 
a. Backer 
b. Tracker 
c. Hacker 

     4.      What is an attachment? 
a. Extra hardware, e.g. scanner, printer, added to your computer system 
b. A text or a picture added to an e-mail 
c. A relationship made in a chat room 

5. Messages given to your computer by a website to 
enable quicker access on subsequent visits 
are known as: 
a. Biscuits 
b. Cookies 
c. Cakes 

      6.       What is Spam? 
a. Junk e-mails 
b. A computer language 
c. An incompetent computer user (Stupid 

Person At Machine) 
      7.      What is snail mail? 

a. E-mails which take a long time to download 
b. Conventional post 



c. E-mails which have been given a ‘shell’ to protect them from viruses 
      8.        In a chat room, e-mail or telephone text message, typing in capital letters indicates   
                 the sender is: 

a. Also chatting/sending to someone else 
b. Not using their first language 
c. Angry or shouting 

      9.        In a chat room or telephone text message, what does the message BRB mean? 
a. Other people are reading our messages (Big Reader Base) 
b. I need to get back to work (Boss Right Behind) 
c. I need to go away for a short time (Be Right Back) 

      10.           What do these abbreviations mean? (half point for each) 
a. RU OK 
b. TY 
c. GR8 
d. 2MORO 
e. CU L8R 
f. NE1 WAN2 GO? 

11. ‘Smileys’ are used to add emotion to messages. Match the smileys with their meaning.   
                 (half point for each) 

a. xo)   1.   sad 
b. x-(   2.   bashful/shy 
c. :-(   3.   keep it quiet 
d. :-x   4.   angry 

 
odpovědi: 

1) world wide web 
2) 1c, 2a, 3b 
3) c 
4) b 
5) b 
6) a (nevyžádaná pošta) 
7) b 
8) c 
9) c 
10) RU OK-are you OK? , TY-thank you, GR8-great, 2MORO-tomorrow, CU L8R-see you later, 

NE1 WAN2 GO-does anyone want to you? 
11) A-shy, b-angry, c-sad, d-keep it quiet 

                                                                                               Sepsala Bára Š. 
 
 
 

 ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
 

1. Přijde matikář do fotolabu: „Potřeboval bych vyvolat fotky.” Prodavač: „9 x 13?” 
„117.Proč?” 

2. Dcera se dívá na maminku, jak si nanáší pleťovou masku. „Proč to děláš?” ptá se jí. „Abych 
byla krásná!” odpoví maminka. Za chvíli si masku sundává a dcerka se ptá „Vzdáváš to?” 

3. Učitelka se ptá žáka: „Jendo, jak je naše škola vysoká?” „Sto padesát centimetrů.” „Proč 
právě tolik?” „Protože jí mám po krk.” 



4. Potkají se dva kamarádi „Kam jdeš?” „Na výstavu.” „Zbláznil ses?!A kdo by si tam zrovna 
tebe chtěl prohlížet?“ 

5. Jede postarší blondýna autem a zastaví ji policajt: „Paní, vy jste překročila stovku…” 
Blondýna namítá: „Ale neblázněte, takhle staře vypadám jenom v tom klobouku.” 

6. Vězeň se ptá dozorce: „Proč máte na oknech mříže?” „Z bezpečnostních důvodů.” „Takový 
nesmysl, kdo by se sem vloupal?” 

7. Potkají se dva policajti: „Tak jsem musel utratit svýho služebního psa.” „Byl vzteklej???” 
„No, nadšenej nebyl…” 

8. Stojí prase před zásuvkou a říká: „Vylez, srabe!!!“ 
9. „Vidíš, Evičko, takhle vypadají stavby v gotickém slohu.“ „Jé, tati, já nevěděla, že Gott je 

taky stavitel!“ 
10. Povídají si dvě blondýny na ulici: „To víš, že včera přejeli vedle v ulici kominíka?“ „To je 

hrozný, dneska už si člověk nemůže bejt jistej před autama ani na střeše.“ 
11. Jak se říká chytré blondýnce?   Zlatý retriever! 
12. Otec je sám doma se synem: „Péťo, co děláš?“ „Papám sekundový lepidýlko.“ „Cooo?!?!?“ 

„Hmm hmm hmmmmmm.“ 
13. Přijde blondýnka k lékaři. „Pane doktore, já mám komplexy!“ „A co vás trápí konkrétně, 

slečno?“ „Nemůžu uvěřit, že jsem tak pěkná, jak vypadám…“ 
14. „A opravdu musíme každé prázdniny trávit v Americe?“ ptá se syn svého otce. „Neptej se 

a vesluj!“ 
        zapsala Bára Š. 

 
 
 
 
 
POHÁDKA NARUBY 
Jeníček a Mařenka 
………kdysi dávno, na planetě zvané Země, byla chaloupka a v té chaloupce bydleli Jeníček 
s Mařenkou a rodiči. Jednou, když šli rodiče spát, domluvili se Jeníček s Mařenkou, že zítra 
půjdou do lesa na dříví a rodiče tam nechají. Ale maminka a tatínek to slyšeli, a tak tatínek šel 
tiše ven pro kamínky, aby si s nimi mohli označit cestu. A tak příští den šli na dříví do temného 
lesa. Když dorazili, řekl Jeníček tatínkovi a mamince: „Běžte nasbírat jahody, my se pro vás 
večer vrátíme!“ Maminka a tatínek šli trhat jahody a potom si šli odpočinout. Usnuli. Když už 
nastával večer, tak se maminka a tatínek probudili, ale Jeníček a Mařenka už tu nebyli. Tak šli po 
kamínky označené cestě domů. „Příští den půjdeme zase do lesa, ještě hlouběji, aby netrefili 
maminka a tatínek domů,“ domlouvali se Jeníček a Mařenka večer. Ale maminka a tatínek to zase 
slyšeli, tatínek šel pro chleba, aby si drobečky označili cestu domů. Když přišli do lesa, tak zase 
šli sbírat jahody a potom usnuli. Večer se maminka a tatínek probudili, ale už tam nikdo nebyl. 
Chtěli jít domů po vyznačené cestě, ale drobky nemohli nikde najít, protože je holubi sezobali. 
Tatínek vylezl na strom a uviděl světlo, tak se vydali tím směrem, až narazili na chaloupku, která 
byla celá z buchty. Tak se začali cpát. Najednou je chytla mladá krásná princezna, že si je uvaří. 
Řekla: „Vlezte na pánev,nebo si vás ugriluji!“ Táta řekl, že neví, jak se na ni leze, tak jim to 
ukázala. Sotva vlezla na pánev, maminka ji přivřela pokličkou a začali ji dusit s rýží. Mezitím ji 
maminka s tatínkem okradli o zlato a drahé kamení a běželi domů. 
Zazvonil zvonec a příběhu je konec. 
                                                                                                            Jan Mareš, 7.B 



KDO FRČÍ 
Jméno: Vojtěch Kotek 
Datum narození: 8. ledna 1988 
Místo narození: Praha  
Výška: 175cm 
Váha: 65kg 
Oči: modré 
Muzika: je členem kapely ROHlick, poslouchá rock, punk a 
někdy metal 
Oblíbená kapela: Wohnout 
Sport: golf, snowboard, softball 
Škola: česko- španělský gympl 
Oblíbené jídlo: italské 
Ceny: Zlatý dudek za nejlepší chlapecký herecký výkon ve 
filmové tvorbě (Únos domů) 
 
Narodil se v roce 1988 v Praze v divadelní rodině, otec hraje v divadle Járy Cimrmana, matka 
vystudovala produkci na DAMU. V současné době navštěvuje šestileté dvojjazyčné gymnázium  
v Praze. Od osmi let se věnuje dabingu, svůj hlas propůjčil např. postavě Harryho Pottera. Za 
sebou má i divadelní zkušenosti, ve Stavovském divadle účinkoval v představení Mistr a Markétka, 
v Národním divadle se objevil ve hře Maryša a v divadle Globe v dramatu Richard III. Hlavní roli 
si zahrál ve filmu režiséra Ivana Pokorného Únos domů, účinkoval i v několika televizních filmech, 
např. Tuláci v režii Víta Olmera, kde měl též hlavní roli, menší role ztvárnil v TV inscenacích Smrt 
pedofila, Josef a Li a I ve smrti sami. Po gymnáziu by se chtěl věnovat filmové režii. 
 
Snowborďáci  

Rok co rok trávili oslavu nového roku s rodiči. A den za 
dnem snili o své vlastní nabušené oslavě.  
Ten den právě nastal. Rendymu a Jáchymovi je konečně 
šestnáct a můžou vyrazit na svou první skutečnou pánskou 
jízdu. Čeká je týden na horách, kde si budou užívat, jak se 
dá. Naučí se jezdit na snowboardu, pořádně pařit a 
samozřejmě balit ženský. Zažijí prostě týden, na který se 
do smrti nezapomíná. I když možná ne zrovna tak, jak si 
představovali.Situaci jim totiž bude komplikovat 
Jáchymova neuvěřitelně vymaštěná ségra a bratranec, u 
něhož na horách budou přebývat. Samozřejmě netuší, že 
místo relaxace a odpočinku zde budou muset drhnout 
podlahu a přespávat v příšerných podmínkách. Už předem 
je jasné, že na horách nebudou sami. Potkají zde tři dívky, 
o jejichž zájem budou muset soupeřit s partou podstatně 
starších a zkušenějších snowboarďáků. Velikou překážkou 
jim také bude řada trapasů a nečekaných situací.      
                                                 
 
 

 



Hlášky z filmu: 
         
Rendy o Jáchymově segře: Jednou jí řekneš, že je frigida a pak ti rok dělá peklo? 
Jáchym: Přesně tak, je to frigidní stará panna. 
 
Rendy Jáchymovi: nazdar klíne! Co je, ty ksichte? Vypadáš, jak když sis šlehnul kinedril... 
 
Rendy a Jáchym provokujou kolem stromu uvázanýho Milanova psa Mazlíka, kterej je na svoje 
jméno háklivej..Pes se utrhne, honí kluky a nešťastnou náhodou skočí na korbu projíždějícího 
náklaďáku... 
Rendy: ...Dobrý... 
Jáchym: Slušnej vejlet..  

Rendy: Třeba pošle i pohled.  
Poté, co nic netušící Milan shání 
svýho psa Mazlíka 
Rendy: To chceš pořád takhle 
mlžit? 
Jáchym: Můžu za to, že ten čokl 
vodjel? 
 
Zamrzla voda a kluci myjou v 
kuchyni nádobí...Jáchym vytáhne 
cosi nechutnýho.. 
Jáchym: Ty vole, co to je? 
Kuchařka: To je tam už od 
včerejška.. 

Rendy se na něj tázavě podívá.. 
Jáchym: To vydrž ne, jenom dneska. Zejtra spraví vodu a třeba půjde i myčka.. 
Kuchařka: Vy jste asi nikdy nebyli na horách, co, kluci? 
Nad nádobím... 
Rendy: Tady se něco hejblo... 
Jáchym: To je blbost. 
Rendy: Hele... 
Jáchym: Ty vole, to je knedlík, ne? 
 
Milan: Co to je, ty vole? Máte vyvenčit psa, vopravit rozbitý 
vokno, namazat dveře a umejt nádobí vod voběda a vy se 
pořád někde flákáte. Takhle by to nešlo, frajeři... 
Jáchym: Co je? 
Marta: Táta vám vzkazuje, aby vás Milan nešetřil. Tak 
vítejte ve válce, pánové... 
Milan: ...jooo a prej ste dobrý v elektrice. Tady se našim 
hostům rozbil baby-sitting, tak si ho můžete vopravit... A 
nečum. 
 
Jáchym o "jejich" holkách: Ty vole, už abysme je tu měli! 
Rendy: A jak si je chceš rozdělit? 
Jáchym: No, já si vezmu tu bloncku a ty vem ty dvě! 
Rendy: Počkej, jak že ty si vezmeš tu bloncku? Mně se taky líbí! 
Jáchym: Budeš dělat tlaky, vole? 



Rendy: To budu dělat tlaky! 
Jáchym: Bitku? 
Rendy: No pojď na férovku! 
Jáchym: Bitku? Bitku, vole? Sem za mnou skoč, ne? 
Rendy skočí na druhou postel k Jáchymovi, přičemž ta praskne a prolomí se. Do toho vkročí 
Milan: Ty vole,co to je tady to? Jáchym: To je takový anatomický tvarování... 
Rendy: Vstávej vole, vim, kam jdou pařit! Co je? 
Jáchym: Segra mi zabavila prachy. 
Rendy: Počkej...jak ztopila prachy? 
Jáchym: No, volala fotrovi a že tu fetuju nebo něco takovýho...  
Rendy: Ty vole, co je to za hovadinu? To ti klidně můžu dosvědčit... 
Jáchym: ...no jenže ty tu prej taky fetuješ... 
Jáchym na WC: 
Neznámej: Co je? 
Jáchym: Nic, já čekám až se...až...až budete. 
Neznámej: Seš teplej nebo co? 
Jáchym: Ne, já jenom jestli byste nechtěl koupit brejle... 
 

                                                        vybraly Katka a Anička 

TVŮRČÍ DÍLNA 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
Ftípky 

 Houpal se na židli a bez dovolení spadl. 
 Po písemné práci snědl tahák. 

Jako žák 1. třídy spolkl jsem dvě bílé křídy. 
Jako žák 2.C spláchl jsem se do WC. 
Když se brala holá věta,  
spadla na mě mapa světa. 
O schod v běhu poklusem, 
zakopl jsem s globusem. 
Před sborovnou když jsem upad, 
začal po mě někdo dupat. 
Poznámku jsem dostal znění: 
„Žák se válí po zvonění.“ 
Smolařské jsem bylo dítko, 
sedl jsem si na kružítko. 
Připích jsem se na nástěnku, 
špendlíky mám dávno venku. 
Ve 4. a 5. třídě, 
líbil jsem se jedné Lídě. 
V šesté mi ta dívka čilá 
cvičkou pěkně nabančila. 
V 8. třídě na koleně, 
psal jsem já verše Zdeně. 
Poznámku jsem dostal novou: 
„Obtěžuje Novákovou.“ 
Někdo se mi možná bude smát, 
Přes to všechno, co jsem prožil, 
do školy jsem chodil rád. 



 Schován za učebnicí fyziky vydává nechutné zvuky. 
 Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: “Pokud tě má ráda, vrátí se.“ 
 Neustále se baví a odmítá mi říct o čem. 
 Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací. 
 Běhá po třídě a zvrací židličky. 
 Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl přistižen, vymluvil se na to, že ho zajímají 

tajné chodby. 
 Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat. 
 Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který strašně dupe 

a funí.                                                               oba texty převzaty od ZŠ Náklo 
 
 

RECEPIS 
Kuře ála kachna – podle p.uč.Jílkové 
           (porce pro čtyři osoby) 
    Ingredience:  - 4 čtvrtky kuřete 
                        - sůl  
                        - grilovací koření 

     - česnek 
     - 1kg kysaného zelí 

          Postup: Čtvrtky kuřete osolíme a podle chuti okořeníme. Na dno pekáče rozprostřeme 
kysané zelí a poklademe masem. 
          Pečeme při teplotě 200 oc asi 1 hodinu a 15 minut. V případě nutnosti podlejeme.  
                                                    zapsala Adéla 

CO SE ŠEPTÁ 
Na Hluchák přinesly/přivedly ukázat své ratolesti v nedávných dnech p.učitelky na mateřské 
dovolené (Henemanová a Dvořáková); další miminko je už brzy očekáváno na 1.stupni 
(p.uč.Ondráčková). 
Hojnou účast měl pedagogický sbor na představeních divadla Sklep a Cimrmanů (smysl pro 
humor tedy snad ještě kantorům neschází). Před velikonočními prázdninami pak oslaví svůj svátek 
– Den učitelů. 
 

TEST (nejen pro milovníky Harryho Pottera) 
ODHAL, DO JAKÉ MÍRY JSI MUDLA 
    1.Jedeš v autě a najednou ti přeběhne přes cestu černá kočka. Co uděláš ? 

a) odbočíš do jiné ulice, protože jsi pověrčivý 
b) přejedeš kočku 
c) vystoupíš, vezmeš kočku do náruče a pokračuješ v cestě s ní 

2. Musíš rychle předat dárek a máš jen jeden arch balicího papíru. Papír se ti 
roztrhne. Co uděláš? 

a) řekneš, že jsi dárek zapomněl, a budeš se velmi omlouvat 
b) předáš ho nezabalený 
c) budeš improvizovat: zabalíš dárek do alobalu a vytvoříš tak kosmický 

obal 
3. Jeden učitel si na tebe zasedne. Jak budeš reagovat? 

a) budeš prosit rodiče, aby tě dali na jinou školu 
b) začneš se víc učit do jeho předmětu 



c) pokaždé když vstoupí do třídy, představíš si, že je převlečený za 
obyvatelku Havaje, která tančí tamburé 

4.Co je to skřítek ? 
 a) vysavač 
 b) člověk malého vzrůstu 
 c)fantastická, nenapodobitelná čarovná 
bytost 
5.Abys někoho uspal: 
a) dáš mu prášek na spaní 
b) přečteš mu pohádku 
c) budeš ho hypnotizovat slovy:Zavři oči a spi 
6.Knížka,kterou by sis velmi rád okamžitě 
koupil 
a)Jak se stát krasavcem 
b)Jak se stát boháčem 
c)Jak se stát moudrým 
7.Intenzivně myslíš na někoho a on ti právě 
zavolá.Stává se ti to? 
a) nikdy 
b) někdy 
c) často 
8.Odhadneš na první pohled,jestli jistá osoba patří do Nebelvíru,nebo do Zmijozelu? Stává 
se ti to? 
a) nikdy 
b) někdy 
c) vždycky 
9.Strašně si přeješ,aby se něco stalo.Pořád na to myslíš,udělal bys všechno,aby se stalo.A 
najednou se to opravdu přihodí. Stává se ti to? 
a) nikdy 
b) někdy 
c) často 
10.Koho bys chtěl,aby byl tvým učitelem matematiky? 
a) Bill Gates 
b) Jennifer Lopezová 
c) Albus Brumbál 
11.Co si představíš pod slovem”očarování”? 
a) první lásku 
b) jarní zahradu 

c) použití kouzla 
12.Koho bys  chtěl,aby na letní dovolené 
dělal animátora či baviče? 
a) Sylvester Stallone 
b) Lara Croft 
c) Hagrid 
13.Jsi pozvaný na spiritistickou seanci.Co 
odpovíš?  
a) Blbost!Duchové přece neexistují 
b) Šel bych,ale mám strach 
c) Jé,to je super,určitě přijdu! 
14.Jednoho deštivého dne jsi s kamarády a: 



a) říkáš:To je teda otrava!a jdeš domů 
b) povaluješ se na gauči a říkáš,že by sis dal pizzu 
c) Navrhneš,že půjdete do pizzerie 
15.Co si představuješ pod slovem “anatema”? 
a) nový typ kolektivní práce ve třídě 
       b) exotický květ 
       c) kletbu  
16. Slyšíš divné zvuky v noci na půdě. Co tě napadne? 

a) Jejda, zloději 
b) Myši! Musíme si pořídit kočku. 
c) Strašidla! Rychle na půdu s foťákem a notesem                        

17. Díváš se do kouzelného zrcadla a je v něm: 
a) Bobo Vieri /Venus Williams 
b) Brad Pitt / Julia Robertsová 
c) Harry / Hermiona 

18. Ve kterém výrazu se poznáváš? 
a) hypochondr 
b) hypokampus (mořský koník) 
c) hipogrif 

19. Co si představíš, když slyšíš slovo „koště“? 
a) špinavou podlahu 
b) italskou karetní hru 
c) let na koštěti 

20. Co si představíš, když slyšíš slovo „drak“ 
a) dobré pivo 
b) souhvězdí 
c) čarovné zvíře 
 

BODY:  
0 bodů za každou odpověď a) 
1 bod  za každou odpověď b) 
5 bodů za každou odpověď c) 

Výsledky: 
Od 0 do 30 bodů 
Není pochyb. Mudlové jste a mudlové zůstanete! I kdyby se u vás objevili všichni profesoři 
z Bradavic v předvečer Všech svatých. Jediné kouzlo je pro vás kouzlo bílého prádla, které vám 
slibují v reklamě na nový prací prášek. To je tedy tragédie……….. 
 
Od 31 do 70 bodů 
Možná jste si toho nikdy nevšimli, ale něco uvnitř vás  táhne do světa čar a kouzel. Je na vás, 
abyste se rozhodli, zda budete vaše sklony prohlubovat, či budete dělat, že se nic neděje a 
mudlovsky pokračovat ve vašem mudlovském životě. 
 
Od 71 do 100 bodů 
Mládeži, jste si opravdu jistí, že nikdy k vám domů nepřiletěla žádná sova, která by přinesla dopis 
napsaný zeleným inkoustem v den vašich jedenáctých narozenin? Ověřte si to! Jestliže ještě 
nemáte jedenáct let, počkejte na narozeniny! V případě, že se nic nestane (nebo nestalo),začněte 
hledat nějakého dobrého učitele čar a kouzel, protože máte u všech čarohromů buňky na čáry a 
kouzla.   
                                                      zapsali Adéla a Tomáš, test dodala Lucka 



 
 
 
EGYPTSKÝ HOROSKOP 
Horus  
7.květen-8.červen 
Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Isidy a boha Osirise.Je 
symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti.Podle egyptské mytologie za 
pomoci své matky svedl legendární boj s tyranem Sethem.Horus zvítězil, obnovil řád a stal se 
prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta. 
   Lidé narozeni v jeho znamení vynikají touhou po seberealizaci.Mají vrozenou potřebu uplatnit 
se.K tomu jim nebesa nadělila vynalézavost, obratnost, sílu a vynikající paměť.Dokážou 

nahromadit neuvěřitelné množství informací,jsou skvělými řečníky, v diskusi jim nikdo nestačí. 
Pokud jste vyzváni ke slovnímu souboji s těmito zrozenci, vzdejte to, nemáte šanci.Často ani 
nemáte šanci dostat se ke slovu.Jejich upovídanost je totiž pověstná.Snad proto bývají poněkud 
indiskrétními společníky i důvěrnými přáteli.Chcete-li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději 
jim to neříkejte. 
     Chráněnci boha Hora bývají velkými pracanty, ale výsledky často neodpovídají jejich úsilí.Jsou 
totiž roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost.V lásce jsou zato velmi 
vynalézaví, jsou mistry flirtu.Dokážou žít i s více partnery, aniž by některý z nich pojal i to 
nejmenší podezření, že je jim jejich milý nevěrný.Proto zlatá rada zní: Do manželství vstupujte, 
milí chráněnci boha Hora, ve vyšším věku, je větší pravděpodobnost, že nabité zkušenosti z mládí 
partnerský svazek v podstatě utuží. 
 

Geb 
9.června-12.července 
Egyptský bůh,který symbolizuje mateřství,plodnost,úrodu a sklizeň,v sobě skrývá klasický ženský 
princip-touhu podrobit se a obětovat se.Lidé narození v tomto znamení jsou pravými romantiky. 



Žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlých čarodějnicích, 
které chtějí překazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém a klidném životě. Ale 
jelikož dobře vědí, že sen je pouhým snem, trpí pesimistickou povahou. Jsou spolehliví, zdrženliví, 
skromní a klidní. Velmi by jim pomohla větší sebedůvěra ve vlastní síly, a to především 
v mezilidských vztazích. Vynikají totiž v umění empatie, druhým rozumějí, chápou jejich bolesti a 
radosti jako málokdo. Pouze si nesmějí ostatní idealizovat, pak se zákonitě dostaví zklamání, 
které často vede až k zatrpklosti. Ochránci boha Geba jsou pilní, pečliví, při řešení pracovních 
úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na ně nespěchejte. Věřte, že i rozvážnost vede k cíli. 
Stres a spěch jim vysloveně škodí, pod silným tlakem okolí mohou i vážně onemocnět. V lásce jsou 
milí, citliví, starostlivě láskyplní, trápí je ovšem neustálá představa ztráty partnera. Pokud jim 
dopřejete v lásce jistotu, jsou idelními průvodci společného života, kterému se říká manželství. 
 

Sechmet 
13. červenec – 14. srpen 
Mocná lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti, je symbolem  řádu a jasu. Sluneční bůh ji 
vyslal na svět proto, aby zničila vzpurné lidstvo. Podle egyptské mytologie se říkalo, že nakažlivé 
nemoci byly jejími zlými posly. Srdce bohyně Sechmet  nezná soucit ani útrpnost, proto zcela 
spravedlivě trestá všechny bez rozdílu. Lidé narození v jejím znamení jsou velmi silní, 
charakterizuje je pevná vůle, sebevědomí, vytrvalost a tvořivá energie. Mají pozorovací 
schopnosti, všímají si věcí, o které ostatní vůbec nezavadí, a dokážou i z mizivé informace vytěžit 
maximum. O sobě nemají pochybnosti, jsou prostě nejlepší. K cíli se ženou rychle a přesně. Jejich 
vynikající instinkt dostat kořist je zradí jen málokdy. A navíc vypadají krásně, často oplývají 
takovým fyzickým půvabem, že popletou hlavu kdekomu. V lásce ovšem nejsou jednoduchými 
partnery, počítejte s vysokými nároky a s absolutní volností. Milují sice vášnivě, ale ne trvale, 
lehce podléhají vábení svých mlsných smyslů. A jelikož velmi dobře vědí, že trpí, pokud žijí sami, 
zásadně se vyhýbají osamělému životu. Počítejte s tím, že manželství s nimi je vždy jízda na 
horské dráze, krásná, ale velmi dobrodružná. V práci jsou jako všude jinde naprosto skvělí, 
výkonní, charismatičtí vůdci, za kterými kráčejí celé národy-buď do ráje, či do pekel. 
                                            zapsala Šárka                          
ANKETA 
Kdo je to sekundář? 
p.uč.Havlíčková: Ten, kdo tomu druhému pomáhá při různých profesích. 
Lukáš, 6.A: někdo druhý 
p.uč.Velčovský: Jirka ze 7.B 
Michal, 7.A : náhradník 
Aneta, 3.B: ten, kdo stopuje čas 
Eliška, 6.D: ten, co stopuje vteřiny 
Honza, 6.D: ten, co měří sekundy 
Klára, 6.B: ten, co počítá sekundy 
Sekundář= lékař podřízený vedoucímu lékaři 
                                                                                        ptala se Žaneta 

 
Zajímavosti 
• NEJvyšším mužem, který kdy žil na našem území, byl Josef Drásal, narozený roku 1841 na 
Šumpersku. Obr Drásal měřil 242 cm a vážil 186 kg. 
• NEJvyšší žijící muž ČR, Petr Husso ze Zbýšova, měří 218,5 cm. 



• Za NEJvyššího muže na světě bývá považován Američan Robert Waldlow, který dorostl do 
úctyhodné výše 272 cm. Dožil se pouhých 22 let. Lidé se jej často pokoušeli kopnout do holeně ve 
snaze ubezpečit se, že nestojí na chůdách. 
• NEJdelší chlup rostoucí z ucha (13,2 cm) vyrašil z prostředku vnějšího ucha panu Bádžpaímu 
z Indie. 
• NEJdelší řasou (4,9 cm) kontruje Česká republika. Pyšní se jí paní Eva Končelíková z Prahy. 
• NEJdelší vlasy za všech měl thajský kmenový kouzelník Hoo Sateow.  V roce 1997 je před 
žasnoucím publikem slavnostně odhalil a naměřená délka činila 5 metrů a 15 centimetrů. 
• NEJvyšší ověřený věk, jakého se kdy člověk dožil, je 122 let a 164 dnů. To štěstí potkalo paní 
Calmentovou z Francie (zemřela 1997). 
                                                                                  vybrala Míša 

 
SPORT 
Šachy 
Okresní finále v šachu : 1.místo (R.Mička, M.Moravec, M.Malý, T.Pazdera, T.Staněk); krajské kolo: 
2.místo a postup do celostátního kola 
 

ALFONZ  CUP 
Před vánočními prázdninami se konal  už 6.ročník dívčího fotbalového turnaje. Tentokrát byl 
rozložen do 2 dnů a zaznamenali jsme rekordní účast. Hrály žákyně všech tříd 2. stupně kromě 
jediné. 
6.ročník:  1. 6.D   2. 6.B   3. 6.C   4. 6.A 
7.ročník:  1. 7.A   2. 7.D   3. 7.B   4. 7.C 
8.ročník:  1. 8.A   2. 8.C   3. 8.B   4. 8.D 
9.ročník:  1. 9.D   2. 9.C   3. 9.A 
V semifinálových bitvách zvítězily 7.A a 8.A, které pak společnými silami ve finále porazily tým 
učitelek (Suchanová, Jílková, Dvorníková, Blahová, Donné, Hansmannová, Fišerová) 1 : 0. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
     Estetický dojem: 100 bodů !                                         Diváci turnaje se jako vždy dobře bavili. 
(kluci z 9.C si prostě taky chtěli zahrát v dívčím týmu) 



 
BONBONEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zimním čísle Alfonze se podíleli: Anička Vintrová, Bára Šindlerová, Kristýna 
Lubinová, Petra Vláčelová, Nikola Trtíková, Katka Grézlová, Tereza Jirásková (všechny 7.D), 
Lucka Pospíšilová (6.C), Míša Tomášková, Žaneta Vernerová, Adéla Hepová, Šárka Zapletalová, 
Tomáš Utěšený (všichni 9.C), Jan Mareš (7.B), Libor Dolina (9.A), p.uč.Jitka Dvorníková, 
p.uč.Josef Václavík (ilustrace), p.uč.Martina Fišerová  
2.číslo Alfonze vychází 18.3.2005 
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