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                      Praha - Stonožka 
     Cesta dlouhá tisíc mil musí začít jediným krokem. Uvěříme – li, že má význam, půjde se nám 
hned veseleji. Když bude cílem takové cesty podpořit dobrovolnou humanitární a mírovou 
organizaci Na vlastních nohou, hnutí za přátelství a lásku, ve kterém pomáhají děti dětem, tak 
vykročíme s hřejivým pocitem u srdce, úsměvem na rtech a s patřičnou grácií. 
     Podobné sympatické pocity jsme měly i my, když jsme v pátek 9. 12. 2005 nasedaly do vlaku 
směr Praha hlavní nádraží. Deset dívek z naší školy, v doprovodu Boženky Málkové a paní Šilarové, 
se zúčastnilo tohoto výletu, v němž se pomyslnou třešničkou na dortu stal vánoční koncert 
pořádaný hnutím Na vlastních nohou v pražské Lucerně. Koncert se všem moc líbil. Zazpívat nám 
přišly hvězdy jako Gába Al Dhábba, Petr Bende či Iva Fruhlingová. Svojí přítomností potěšila 
vlídná Běla Jensen, která byla jako vždy nesmírně hrdá na nás - děti a moc všem děkovala. Na 



prknech Lucerny se jako uvaděč nově představil 
Petr Vacek. Marku Ebene, neboj, nemáš konkurenci ! 
     Je tomu již neuvěřitelných 15  let, co požádala 
jedna dětská nemocnice Bělu Gran Jensen, Norku 
českého původu, o pomoc při získávání prostředků 
na životně nejdůležitější vybavení. Slíbila to, i když 
jí bylo jasné, že sama nic nedokáže. Pak ji napadlo, 
že si děti mohou pomoci samy. Jak? Malováním 
vánočních přání. Paní Běla a norští dobrovolníci je 
budou prodávat a utržené peníze se použijí na nákup 
lékařského vybavení. Hnutí začalo růst a jeho logem 
se stala Stonožka, kterou vymyslel a nakreslil jeden 
dvanáctiletý chlapec. Nyní má tato organizace více 
jak 15 let a na její konto přibyly tisíce 
zachráněných lidských životů a bezpočet splněných 
dětských přání. Šíření lásky, pomoci, dětské 
radosti. Děti s láskou – děti za mír. 
     Snad z každého místa v Praze na nás neustále 
vykukovala paní Zábava, která přinášela spoustu 
úsměvných zážitků. Kdo by nechtěl pronásledovat 
Gábu Al Dhábbu všelijakými uličkami a nakonec 

přijít k zjištění, že ona horká stopa není tak úplně horkou, ale místo toho špatnou a nejspíš už 
dlouhou dobu vychladlou. Nevadí! Žádný učený z nebe nespadl. Příště již budeme ve své výzvědné 
akci zběhlejší. Jára Cimrman také vždycky věděl a uměl více, jen to zapomněl zúročit. 
     Nikdo se naštěstí neztratil, a tak jsme se mohly večer vrátit domů, kde na nás jistě čekali 
s otevřenou náručí. Plni zážitků jsme ulehly do postýlek a děkovaly za tento krásný den. 
     A nezapomeňme, že největší činy vznikají tehdy, když jsou ještě malé. A proto malujme 
přáníčka dál, neboť je v tomto podivném světě neustále mnoho kamarádů, kteří naši pomoc 
zoufale potřebují.                                                                       Svatka 

 
 
 



 

NOVINKY V KNIHOVNĚ 
Velký dík patří manželům Brožovým (rodičům Rudolfa a Gabriely, žákům 1.C a 2.A) za 
velkorysý sponzorský dar na nákup knih do školní knihovny ! 
Encyklopedie: 
Naše Země 
Poklady faraonů 
333 památných míst ČR 
888 hradů, zámků, tvrzí ČR 
Velké bitvy 2.světové války 
Záruba-Burian: Cesta do pravěku 
Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí 4-10 
Guiness World records 2006 
Lexikon zemí světa 
Česko A-Z 
To nejzajímavější z české architektury 
Příroda (velká encyklopedie) 
C.S.Lewis: Letopisy Narnie  
(Čarodějův učeň, Kůň a jeho  chlapec) 
 
Lindgrenová, Astrid: Emilovy další skopičiny 
Goscinny-Sempé : Nové Mikulášovy patálie 
Rowlingová, J.K.: Harry Potter a princ dvojí krve 
Sláva nazdar výletu (tipy na výlet) 
Lanczová, Lenka: Čas něhy 
Defoe,D.-Novotný, F.: Robinson Crusoe 
Atlas nové Evropy 
 

BYLO – NEBYLO 
Jako každý rok proběhla recitační soutěž. Výsledky školního 
kola: 
1.stupeň kat.0 – 1.třídy: 1.Ondřej Havlíček (1.A) – postoupil až 
do okresního kola! (v okrskovém  
                                        kole 2.), 2. O.Šrámek (1.A), 3. R.Brož 
(1.C) 
                      1 – 2. a 3.třídy: 1.E.Švábová (3.C), 2. B.Mrázková 
(3.B), 3. G.Brožová (2.A)   
                      2 – 4. a 5.třídy: 1. S.Bočková (5.C), 2. T.Šímová (4.B), 3. M.Hepová (5.C) 
2.stupeň      3 – 6. a 7.třídy: 1. L.Číž (7.B, také postoupil z okrskového až do okresního kola) 
                      4 – 8. a 9.třídy: 1. P.Hegedušová (8.D), 2.S.Veverková (9.A), 3. O.Sakáč (8.C) 
V okresním kole dějepisné olympiády (letošní ročník byl extrémně obtížný) nás reprezentovaly 
Svatka Veverková z 9.A – obsadila vynikající 9.místo (ze 48 účastníků), Radka Hudosová (8.A)- 19. 
a Martina Chromečková (8.A)- 28. Svatka dosáhla výborného výsledku i v okresním kole olympiády 
v českém jazyce – 6.místo ! 
Ve školním kole zeměpisné olympiády zvítězil T.Kohout (8.D), 2. místo – M.Tomášek (9.C), 3. 
P.Valenta (8.B) ,kategorie B – 1. P.Sváková , 2. J.Indra, 3. I.Jašková (všichni 7.D); kategorie A – 
1.K.Pavlíková (6.B), 2. Š.Hnilicová, 3. N.Novotná (obě 6.C) 
V okresním kole soutěže Bible a my zvítězila ve III.kategorii A.Stehlíková z 9.D. 



 9. a 10.2. bylo zapsáno 70 nových žáčků, z toho do 1.tříd pravděpodobně nastoupí 62. 
 14.2. naše škola oslavila svátek sv.Valentýna, což díky výzdobě nemohl nikdo přehlédnout. 
15.2. odehráli žáci 8.D několik představení muzikálové verze Mrazíka pro žáky 1.stupně. 
 Další schůzka samosprávy proběhla 28.2. Zápis můžete sledovat na webových stránkách 
Hlucháku nebo na nástěnce u kanceláře.  
Díky tomu, že se pedagogický sbor školil o rámcově vzdělávacích plánech, měli žáci zkrácené 
vyučování 1.3. a ředitelské volno 15.3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JAK JE NEZNÁTE 
rozhovor s panem učitelem Michalem Maroškem 

  Po dlouhém a vytrvalém přemlouvání pana učitele Maroška se nám podařilo zlomit jeho nevoli 
k jakémukoli interview a pod příslibem odměny v podobě gumových medvídků s námi  strávil 
příjemnou chvíli. S hrstí veselého humoru pobavil nejenom nás, ale snad i čtenáře Alfonze.  

 
1.  Jak byste definoval vaši dnešní náladu? 
           Moje dnešní nálada je jako dnešní počasí. Variabilní. Kdo by ráno řekl, že bude tak 

hnusně…      
           ale už se vyjasňuje. 
2.  Na co jste ráno myslel, když jste vstával z postele ? 
           Když jsem ráno otevřel oči, tak jsem chvíli přemýšlel, jestli budík u mé  postele ukazuje      
           čas 7:03, nebo 7:33. Bohužel bylo 33. Pak se mi ještě nepodařilo nastartovat mého    
           žigulíka,  takže na přemýšlení nezbyl čas. 
3.  U žáků patříte k oblíbeným učitelům. Čím myslíte, že jste si to zasloužil? 
         Jsem rád, že podle vás patřím k oblíbeným učitelům, ale nijak to nesleduji a neřeším. Nevím   
         ani, čím to může být. Nechápu to. Snad za to může celkový úpadek   
         společnosti. (smích)  
4.  Jakou nejvyšší rychlostí jste jel ve svém autě? 
          Tomu asi nikdo neuvěří. Nejvíc jsem jel 185 km/h, ale to byli  
          koně ještě čilí. Jet tak rychle v mém autě je opravdu  
         adrenalinový sport.  
        Teď jsem rád, že to jede vůbec, resp. nejede.   
5.  K Leoši Marešovi patřil po dlouhá léta kožich, k vám čepice.   
        Prozradíte nám, proč si na ni tak potrpíte? 
          Ale já fakt nevím, proč nosí Leoš Mareš kožichy. Má to více důvodů. Souvisí to se sportem i   



         s nepříznivou délkou vlasů, které nejsou ani dlouhé a ani krátké. 
6.  Je na této škole něco, co byste chtěl změnit? 
          Asi ano. Je určitě hromada věcí, které by šly změnit, ale chápu, že na spoustu z nich nejsou     
         peníze. Snad by se ale něco našlo na zastřešené parkoviště na boku tělocvičny, co?  
7.  Nyní se vrátíme do dětství. Jaká byla vaše oblíbená večerníčková postava a co jste    
        na ní obdivoval? 
          Míša Kulička a Mis Uszatek (*polská večerníčková postava). Oba byli hodní a pomáhali okolí.    
         Takový jsem chtěl vždycky být!!!  
8.  Jaký byl podle vás malý Míša Marošek očima spolužáků? 
          To je těžké, já jejich oči nikdy neměl. Na základní škole jsem nebyl vůdčí typ, ale ani jsem   
         se nestranil kolektivu. Myslím, že jsem byl normální kluk. Ale co je normální? (smích) 
9.    Máte rád počítačové hry a která je vaše nejoblíbenější? 
        Ano, ale jsem spíš sezónní hráč. Nejraději mám staré dobré Diablo 1.  
10.   K Vánocům neodmyslitelně patří dárky. Jak jste na tom vy                                                                         
       s jejich nakupováním? 
          Jsou roky, kdy dárky kupuji 24. prosince dopoledne a jiné, 
          kdy je sháním už v září. Letos jsem zvolil druhou 
          možnost. Jednou jsem ale zapomněl brzo nakoupené 
         dárky pro bratra ve skříni a našel je až na Silvestra.  
11.  Co je pro vás příjemnější - dárky dostávat, nebo dávat? 
       Kdo říká, že raději dárky dává, než dostává, a že obdarovat někoho mu činí větší radost  

potěšení než něco dostat (nemyslím teď po hubě), je lhář. Každý je rád, když si na něj někdo 
vzpomene a věnuje mu byť jen maličkost, a každý (aspoň doufám) tak rád i činí. 

12. Co byste dělal, kdybychom vám v zájmu školy oznámily, že jste získal                                                                                          
za věrné služby seskok padákem? 

     Pokud by ten padák skládali žáci, myslím že bych mohl skákat i bez něj.(smích) 
13.Kdybychom před vás postavily zrcadlo, které by mělo odrážet vaše povahové vlastnosti, 

co byste na něm mohl vidět? 
                            Ještěže takové zrcadlo nikdo nevyrobil!!! Asi bych se vyděsil,                                                                                                                                                          
                            i když se člověk raději vidí z té lepší stránky, 
                            jenže to je už jiné zrcadlo.  
                   14. Co by tam naopak chybělo? 
                           To je v tom druhém zrcadle. 
                  15.Které žáky máte na této škole nejraději? 
       Všechny čtenáře Alfonze. Osobně budu Alfonz prodávat. (smích)   
16. Chtěl byste vzkázat něco čtenářům Alfonze, mezi které patříte jistě i vy? 
      Ať se jim v novém roce 2006 podaří vše, po čem touží a prahnou. A když jim to     náhodou 

nevyjde, tak ať se z toho nepo... (* nepověsí samozřejmě) 
17. Děkujeme vám za rozhovor a přejeme vám spoustu krásně strávených chvil na půdě naší    
     školy.  
      Ale já jsem na půdě nikdy nebyl.                                   zpovídaly Svatka a Lucka S. 
 

Vycházka se starostou města 
     Dne 23.11.2005 byl začátek vyučování pro 6.C.  
zvláštní tím, že se odehrál na šumperském náměstí u 
radnice. Chvíli před osmou hodinou přišel pan učitel 
Motl a přesně v 8:00 jsme vešli do  velké radniční 
budovy. Po chvíli stoupání do schodů se nás ujal sám 
pan starosta – učitel Z. Brož a zavedl nás do 



obřadní síně. Tam jsme si chvíli povídali a pak se šli podívat až úplně nahoru na ochoz radniční 
věže. Potom jsme se vrátili zpátky 
do obřadní síně, tam jsme si znovu 
povídali a na konec ,,prohlídky“ 
radnice jsme se mohli jít podívat 
do některých kanceláří. Pokud jste 
si mysleli, že to byl vycházce 
konec, pak jste na velkém omylu. 
Byli jsme se ještě totiž podívat 
v Geschaderově domě a v kostele 
Zvěstování Panny Marie. Byly tam 
nádherné nástěnné malby a hlavně 
ozvěna. V Geschaderově domě 
jsme si prohlédli vystavené věci 
nalezené v okolí Šumperka, vlajky 
sousedních zemí a hned po 
vyfocení před tímto domem hajdy 

na zbytek vyučování do školy. Zazvonil kostelní zvonec a vycházce je konec! 
                                                                    napsala Ája  
                                                                                                                     

              20.ZOH – postřehy a dojmy 

+   zahajovací ceremoniál 

       finiš Katky Neumannové – zlatá na 30km volně a stříbrná ve skiatlonu; dnes „Kateřina 
Veliká“ obdivovaná pro 
techniku , stylovou čistotu, 
na začátku spolupráce se 
S.Fruhaufem jí trenér řekl: 
„Jezdíš jako sněžný prase.“ 
     stříbrný Lukáš Bauer, 
rychlobruslařka Martina 
Sáblíková (i když jen 
„bramborová“, 0,81s od 
3.místa), O.Bank (krásné 
6.místo, krajan!) 
     curling (protože mi 
připadá supr, že můžete 
vyhrát olymp.medaili ještě 
v 54 letech jako náhradník 
americ.bronz.družstva) 
     když ve snowboardu 
(paralelní obří slalom) bojují o olymp.zlato 2 bráchové – Švýcaři Simon a Phillip Schochové, jak 
pyšní jsou asi jejich rodiče ? 

- nejhůř hodnocená olympiáda od r.1988 – „Turín neměl duši.“ 

       „Šance, že narazíte na ital.dobrovolníka, který mluví jinak než italsky, je malá.“ – přitom 
jich tam bylo 40 000 



     naši sice získali 4 medaile, což je nejvíc v historii samostatné ČR, ale málo pro naše 
očekávání; bodejť !, když do nás média denně pumpovala, kdo nám vybojuje kolik medailí … 
    kanad.rychlobruslařka C.Klassenová jich má 5 (1zlatou, 2 stříbrné, 2 bronzové) !- to je ta, se 
kterou bojovala i naše naděje M.Sáblíková 
     Jakub Janda: komu se to hodilo nabourat těsně před OH jeho psychiku? Trestuhodné! Asi 
ještě víc než kiks při přihlašování běžecké štafety; Jandys v pohodě předešlého období nějakou 
medaili „dát“ mohl 
     rozhodčí u akrobat.lyžování (Aleši Valentovi by korektní hodnocení nejspíš nepomohlo, ale 
Nikole Sudové ….?) 
     Vyhaslá Šárka 
Záhrobská, katastrofičtí 
biatlonisté (mizerné 
výsledky bez rozdílu 
pohlaví) 
     Nezdravá 
atmosféra v kabině 
„hokejek“ (pod vedením 
trenéra Hadamczika prý 
naše hvězdy hrát 
nechtějí); jediný zápas, 
který stál za koukání, byl 
proti Slovensku; 
neviditelný kapitán Lang; 
nejlépe hodnocení (v 
deníku Sport) – Čajánek, 
Straka, Židlický; ovšem 
„slavná“ Kanada až 7., USA 8. 
                                                M.F. 

                                         
ANKETA 

Díváte se na letošní OH? A co říkáte na výkony našich sportovců? 
*Jo, dobrý! 
Akorát mi je líto Bauera , protože celý závod všechny táhl a nakonec skončil až 10. 
A K. Neumannová - té také chyběl ke zlatu jen kousek. Ale i 2. místo je SUPER a doufám, že 
v jiných disciplínách vyhrajeme.                         Lucka, 9.A 
*Dívám, ale neznám české sportovce.                 Klárka, 3.A 
*Myslím, že to jde s tím 2. místem Katky. Mohl být lepší úspěch, ale nevadí. Věřím, že nějaké 
další medaile budou.                                                   Honza, 7.C 
                        
                                *Jóóó, dobrý.           Lenka, 5.C                                                               

*Budu se koukat na hokej.       Tom, 2.B 
*Nedívám.                Lucka,8.C 
*Já myslím, že  dobrý. Mohlo by být zlato.Věřím hokejistům a Katce 
Neumannové.     Ondra,8.C 

                   *Já nemám čas.      p. uč. Novák 
  

 



 
Jak se Vám líbí valentýnská výzdoba školy? 

*Hezký, ale přeplácaný.      Eva, Pavla 7.C 
*Je to pěkný, ale myslím, že je to trošku přeplácaný na to, že to 
není český svátek. Lucka 9.A   
 *Líbí.         Klára, 3.A 
 *Hm……… No dobrý.     Tom, 2.B 
*Celkem to ujde.         Lenka, 5.C 
*Dobrý. Chtěl bych to i příští rok.     Tomáš,3.A 
*No….. Nic moc.                 p. uč. Novák 
*Je to strašný, ale snaha Lucky a Svatky se cení.   Anička, 8.D   
            ptaly se Peťa a Vendy   
             
      

JAZYKOVÝ KOUTEK 
 Francouzské jazykolamy 
 Un chasseur sachant chasser chassait sans son chien de chasse. 
 Ton thé, t'a-t-il ôté ta toux? 
 Étant sorti sans parapluie, il m'eűt plus plu qu'il plűt plus tôt. 
 Les Autrichiens sont des autres chiens! 
 
   Španělské jazykolamy 
 Buscaba el bosque Francisco, 
      un vasco bizco, muy brusco, 
      y al verlo le dijo un chusco, 
       Busca el bosque, vasco bizco? 
    Yo compré pocas copas, 
      pocas copas yo compré, 
      como yo compré pocas copas, 
      pocas copas yo pagué. 
  Pepe Cuinto contó de cuentos un ciento, 
      y un chico dijo contento: 
      Cuántos cuentos cuenta Cuinto! 
  Tres tristes tigres triscan trigo en un trigal. 
 
  České jazykolamy 
 Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku. 
 Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera     
            krále Nabuchodonozora. 
 Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice. 
 Šla Prokopka pro Prokopa. Pojď ,Prokope, pojíst oukropa. 
 Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími. 
 Ja rád játra, ty rád játra.. 
 Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já   
 mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. 
 Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo? 
 Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn. 
 



  Nĕmecké jazykolamy 
 Max wenn du Wachsmasken magst dann mach Wachsmasken! 
 Mischwasserfischer heissen Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer im    
 Mischwasser Mischwasserfische fischen. 
 Müller mahl mir mein Mass Mundmehl, morgen muss mir meine Mutter mehliges Milchmus     
           machen.  
 Nicht alle Leute können es ertragen 
          wenn Lautenspieler laut die Lauten schlagen, 

          drum spielen heute laute Lautenspieler leise Laute, 
          weil manchen Leuten vor den lauten Lautenlauten graute. 
                                                            vybrala Anička 
                                   

                        SOUBOJ   
                       co je lepší, aneb něco musí zvítězit 
Nastaly chladné zimní dny. Stupnice na teploměru se stěží vyšplhá na nulu a my svádíme 
každodenní boj s hromadou bacilů. Lékárny můžou jásat, neboť konečně přišel jejich čas, kdy 
davy lidí nakupují hromady vitamínů a jiných tabletek. Alespoň někdo se může z cizího neštěstí 
radovat. Zatímco my těžce bojujeme s nesympatickou dvojicí, paní Rýmou a panem Kašlem, tak se 
nás snaží lapit do svých pastí intrikánka Chřipka. Co z toho plyne? Buďme vděční za pár 
prokašlaných nebo prosmrkaných dnů, než za týden strávený v posteli po boku s chřipkou a 
ubíjející nevolností. 
Rýma x Kašel 
Blubíte sice dibně, ale ečte blubíte 1 : 0 Někdy jste odkázáni jen na tužku a papír 
Ušetříte - na rýmu žádný lék neexistuje 2 : 0 Za kapky a pastilky utratíte majlant 
Sopl vás může znemožnit 2 : 1 Není nad to si ve správnou chvíli odkašlat 
Po rýmě často následuje kašel 2 : 2 Horší už to nebude 
Kdo má furt prát ty šnuptychly 2 : 3 Lepší se na ně vykašlat 
                                               2 : 3 
Rok 2005 neodvratně skončil a s ním přišel zbrusu  nový. Všichni radostně přivítali paní Zimu, 
která kolem sebe nadělila sníh. 
I v tak chladném období dokázala tato dáma rozehřát lidská srdíčka při  pohledu na sněhobílou 
krajinu. Zem nám už netajila, že se vdává, nezapomněla ani na bílý závoj. A my se můžeme 
s úsměvem na rtech těšit na další  Vánoce a po nich neméně famózní Silvestr. Přejeme vám 
šťastný nový rok a spoustu pěkných zážitků.                                                                                                                                                  
Silvestr x Vánoce 
Program je na vás 1 : 0 Tradice vám nedává moc prostoru 
Historky vydrží tak do Velikonoc 2 : 0 Zase prádlo a svetr od babičky  
Z lidí se stává zvěř 2 : 1 Až na ty kosti celkem bezpečné 
Přežijete-li, můžete si gratulovat 3 : 1 Přežijete-li, čeká vás Silvestr 
Ničíte jen sami sebe 4 : 1 Legální genocida jehličnanů a ryb 
                                                                           4 : 1 
                                                                           napsala Svatka 
 

ZAJÍMAVOSTI 
Spánek nade vše 
     Věděli jste, že Napoleon spal maximálně čtyři hodiny denně a stejně je na tom prý i Bill 
Gates? No vážně, takový to byl kabrňák. Železná lady Margaret Thatcherová je k sobě dokonce 



ještě tvrdší: v dobách své vlády prý vypínala na pouhé tři hodinky - nejspíš proto, aby jí nezarezly 
čepy. 

     Říkáte si, že to byli borci a že to od nich byl úžasný výkon? No jo, ale 
přiznejme si upřímně, k čemu jim to bylo? Napoleon to dotáhl leda k 
 Waterloo a paní Thatcherová v křesle ministerské předsedkyně Velké 
Británie nakonec taky nevydržela.  
     Takový lev je všech spáčů král. Denně prospí 16 hodin a dalších 6 
odpočívá. Nejkratší spánek má žirafa. Během 24 hodin prospí 

pouhých 20 minut. A to ještě v několika kratších úsecích. 
     A co z toho vyplývá? Kdo spí nejméně 6 - 8 hodin, je celý týden vyrovnanější, klidnější, méně 
trpí depresemi, úzkostí a špatnou náladou.                                               A TO SE VYPLATÍ!!! 
                                                                                                                              Svatka 
 
 

TEST 
Patříš do světa kouzel k HARRYMU 
POTTEROVI? 
 1.Jaký obrázek je na první straně Harryho  
fotoalba? 
A.Harryho rodiče 
B.Ron a Hermiona  
C.sova Hedvika  
D.Lord Voldemort 
2.Do které bradavické koleje zařadil Harryho 
Moudrý klobouk? 
A.Mrzimor 
B.Havraspár 
C.Nebelvír 
D.Zmiozel 
3.Kolik bodů získá družstvo,jehož chytač chytí při famfrpálu zlatonku? 
A.100 
B.150 
C.50 
D.15 
4.Jak se jmenuje otec Harryho nepřítele Draca Malfoye? 
A.Cedric 
B.Lucius 
C.Amos 
D.Neville 
5.Do kterého stromu narazí začarovaný ford rodiny Weasleyových na začátku filmu ,,Tajemná 
komnata“? 
A.Bříza drtička 
B.Olše škrtička 
C.Jedle travička 
D.Vrba mlátička 
6.Čí deník objeví Harry ve filmu Tajemná komnata?  



A.Toma Raddlea 
B.Albuse Brumbála 
C.strýčka Vernona 
D.Rona Weaslyho 
7.Které rodině dříve sloužil domácí skřítek Dobby? 
A.Weasleyovým 
B.Potterovým 
C.Malfoyovým 
D.Grangerovým 
8.Jak se jmenuje učitelka jasnovidectví ve filmu Harry Potter a vězeň a z Azkabanu? 
A.profesorka Trelawneyová 
B.profesorka McGonagalová 
C.paní Norrisová 
D.madame Pomfreiová 
9.Kdo nepatří mezi tvůrce Pobertova plánku? 
A.James Potter                         
B.Severus Snape 
C.Sirius Black 
D.Peter Pettigrew  
10.Která dívka získá Harryho srdce v Ohnivém poháru? 
A.Cho Changová 
B.Hermiona Grangerová  
C.Ginny Weasleyová 
D.Fleur Delacourová 
11.Který bulharský hráč famfrpálu získá náklonnost Hermiony? 
A.Igor Karkarov 
B.Roger Daniels 
C.Viktor Krum 
D.Milan Baroš 
12. Z kterého nástupiště na nádraží King´s Cross vyjíždí expres do Bradavic? 
A.6 1/8 
B.7 ½ 
C.8 2/3 
D.9 ¾ 
13.Který dopravní prostředek odveze Harryho ve filmu Vězeň z Azkabanu do Příčné ulice 
v Londýně? 
A.záchranný autobus 
B.létající koberec 
C.nablýskaný tryskáč 
D.Ford Anglia 
14.Jak se jmenuje Hagridův Hipogryf?  
A.Hafan 
B.Klofan 
C.Boban 
D.Puňťa 
15.Kdo je vězeň z Azkabanu?                                  
A.Remus Lupin 
B.Rubeus Hagrid 
C.lord Voldemort 
D.Sirius Black 



 
ŘEŠENÍ:  1A,2C,3B,4B,5D,6A,7C,8A,9B,10A,11C,12D,13B,14A,15D 
 
Vyhodnocení: 
Otázky:0-3správně:mudla 
Ty jsi sice také zaregistroval/a jakousi bláznivou potterománii,ale jméno slavného čarodějnického 
učně ti nic neříká,nic ovšem není ztraceno. Tenhle základní společenský handicap si můžeš lehce 
napravit po zhlédnutí filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. 
 
Otázky:4-7správně:moták 
Vlastně bys o Harrym a jeho kámoších měl/a vědět víc,viděl/a jsi přece všechny tři filmy s ním! 
Docela tě i bavily, ale nijak zvlášť to zatím neprožíváš. Nebo ti prostě tolik paměť neslouží. 
 
Otázky: 8-13 správně:čarodějnický učeň 
Jsi na nejlepší cestě probojovat se se svými znalostmi z čarodějného života až na ministerstvo 
kouzel! Neznáš sice úplné detaily o Bradavicích,ale to zas až tak nevadí. Hlavní je, že se s Harrym 
dobře bavíš jak při čtení knížek o jeho příhodách,tak při sledování filmů. 
 
Otázky:14-15 správně:Bystrozor 
Klobouk dolů-ty jsi skutečný expert na problematiku Harryho Pottera! Klidně bys mohl/a 
pracovat v archivu ministerstva kouzel,v jeho speciálních jednotkách jako bystrozor nebo 
podávat informace o pohybu čarodejů mozkomorům do vězení v Azkabanu.Víš toho už tolik  jako 
Albus Brumbál. 
                                                                                     Ája a Bája  

RECEPIS 
Pomazánka TNT od p.uč.Maroška 
1 měkký tvaroh (polotučný), 1 konzerva tuňáka – kousky ve vlastní 
šťávě, 1 středně velká cibule, 1 malý stroužek česneku 
      Cibuli a česnek pokrájíme nadrobno, smícháme s tvarohem a 
tuňákem a lehce dokořeníme (pepř, petržel). Natíráme na tmavý 
chléb nebo pečivo. Vhodné jako večeře nebo druhá večeře pro ty, kteří 
mají za sebou perný den (trénink, těžká fyzická práce) 
T= tvaroh, T= tuňák, N= na noc 
 

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
1.  Přijde Eskymák domů a ptá se své ženy: ,,Čím jsi zabila toho medvěda před naším domem?“ 
,,Tím bumerangem, co jsi měl u postele!“ Manžel se rozzuří a říká: ,,Ještě jednou mi šáhneš na 
ponožky a zlomím ti deku!“ 
2.  ,,Maminko, mně se do té školy vůbec nechce. Děvčata si ze mě dělají srandu, kluci mi podráží 
nohy a učitelé mě nemají rádi. Já tam nepůjdu!“ ,,Musíš, jednou jsi tam ředitel...“  
3.  Učitelka jde se školou do ZOO. Ukáže na zebru a říká: ,,Děti, toto zvíře je pruhované. Co je 
to?“ Nikdo se nehlásí, a tak jim napoví. ,,Z, no Z.“ Nikdo se nehlásí. Tak ještě napoví. ,, ZE, no ZE.“ 
Přihlásí se Pepíček a říká: ,, ZE by to byl tygr?“ 
4.  Stojí dva kosmonauti na Marsu a střídavě se dívají na Zemi, na sebe, na raketu. Na Zemi, na 
sebe, na raketu... Najednou jeden z nich zoufale povídá  druhému: ,, Co na mě koukáš! Já ty klíče 
nezabouchl!“ 
5.  Víte proč máme rozdělený zadek vertikálně a ne horizontálně? Aby vám nemlaskal, až půjdete 
ze schodů! 



6.  Přijde elektrikář na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, kteří jsou  napojeni na 
přístrojích a pak povídá: ,,Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky.“ 
                                                               vybrala Svatka 
 
Perličky 
 dílo K.Havlíčka Borovského: Chřest sv.Vladimíra (rozuměj Křest sv.Vladimíra) 
 Ohlas písní českých napsal Čajkovský (což je hudeb.skladatel, správně – F.L.Čelakovský) 
 E.Hácha – malíř; slovenský prezident (správně – čes.prezident od 1938)  
    A.Hitler – obyčejný německý člověk, který se stal kancléřem 
 Čím byl známý Terezín ? – učila tam Marie Terezie  (pevnost, židovské ghetto za války) 
 Mnichov = hlavní město Ruska, byl tam koncentrační tábor 

 
Jak dobře znáte filmy a pohádky? 
     (Ke každé hlášce napište jméno postavy a film, ve kterém zazněla) 
1.Protřepat, nemíchat.      ............................................................ 
2.Já jsem malej, ale šikovnej.   ............................................................ 
3.Našli moji rádcové ,našli?   ..........................................................  
4.Ty máš svaly, já mám čáry.   ...................................................... 
5.Stříkééééééééééééj!  ............................................. 
6.Šaty stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.            
7.Už je ti teplo, děvče?   .............................................. 
8.Matýsek se pos....!   .....................................…. 
9.Zavaž mi střevíček.   ............................................. 
10.   …Dobrá!…Dobrá!…Dobrá!   ................................................ 
 
a teď něco těžšího: 
11.Marečku, podejte mi pero! (napište, jaký předmět pan profesor vyučoval)   .................…….. 
12.Hliník se odstěhoval do Humpolce. (napište jméno herce, který tohle řekl)    
    .................................... 
tyto hlášky jsou pro opravdové znalce amerických filmů: 
13.Jsem král světááááááá!   ............................................ 
14.Sakra, ten už si v trojce nezahraje. ........................................... 
 
VÝSLEDKY: 
1.James Bond, jakákoli "Bondovka" (např.Dr.NO, Zlaté oko, Dnes neumírej...) 
2.čert, Princezna ze mlejna I. 
3.král, Pyšná princezna 
4.Ježibaba, Mrazík  
5.Rendy(René), Jáchym, Snowboarďáci 
6.Popelka, Popelka 
7.Mrazík, Mrazík 
8.Pepino, S tebou mě baví svět 
9. princezna Krasomila, Pyšná princezna 
10.Ivánek, Mrazík 
11.pan profesor vyučoval český jazyk 
12.Zdeněk Srstka 
13.Jack, TITANIC 
14.Carter, Křižovatka smrti II. (nepovedené scény) 



                                                                                      vybrala Anička 

KDO FRČÍ 
Katie Leung 
Narozena:8.8.1987, Skotsko 
Znamení:Lev 
Katie Leung se loni objevila ve čtvrtém dílu Harryho 
Pottera. Hraje Harryho první lásku , o rok starší Cho 
Chang. Cho studuje v Havraspáru a Harry se do ní 
v první chvíli zamiluje. Na konkurz na tuto roli přišly 
čtyři tisíce dívek z celého světa. Většina z těch, které 
na konkurzu neuspěly, teď o ní na internetu šíří 
nejrůznější fámy. Katie si z toho ale nic nedělá, říká, 
že když má Harry tolik fanynek, ani se nediví, že se většině z nich nelíbí. 
Dcera bohatého majitele restaurace se chtěla stát bytovou designérkou, ale protože 
s konkurzem byla i možnost jet do Londýna nakupovat, rozhodla se, že to zkusí. 
Narodila se ve Skotsku, do Číny se dostala až při premiéře Harryho. Miluje módu, nákupy a 
jejím vzorem je Kate Winslet. Je také fanynka hudby a poslouchá všechny žánry, zejména pak 
R & B, Pop Rock a Hip Hop. Hraje na piáno. 
                                                          dodala Janča 
 

INDIÁNSKÝ HOROSKOP 
Husa (22.12. - 19.1.) 
Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim 
pak vítr severní (uzdravení, obnova). Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná. Dokážou 
překvapit ohromnou silou a odhodláním, se kterým přistupují k životu. Jejich přednosti však 
nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích. Naopak, dají si načas, záležitost 
proberou ze všech stran, zváží všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým 
záměrem přímo. Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. Často se stává, že si stanoví příliš 
obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý. 
Na jejich straně stojí tvrdohlavost, umíněnost, nezvyklá pilnost a ctižádostivost. Úspěch se pak 
dostaví sice později, stojí ale na pevných základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než 
by se pustili do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce. Neměli by 
zapomínat, že existují i jiné věci, než jen práce. Neuškodí umět si užít, odpočinout a ze své 
disciplinovanosti občas trochu slevit. Je fakt, že jedinci narození v totemu Husy mají touhu 
poznat záležitosti nadpřirozené a mystické, nepřestávají však být realisty.  
 Nezřídka to bývají lidé, kteří se od poznávání vnějšího světa obrátí "dovnitř" - snaží se poznat 
svoji mysl, poznat sebe. Navenek můžou působit jako emočně chladní lidé, nejsou zvyklí dávat své 
city najevo příliš rychle. Dopřejte jim toleranci a mějte trpělivost. Pokud se Husa rozhodne pro 
vás, máte vyhráno. Díky pracovitosti a šikovnosti zajistí hezký domov.  
 

Vydra (20.1. - 18.2.) 

Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byl to symbol něčeho 
nového, změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako bytost se schopností zahnat 
obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Díky optimismu a životnímu 
nadšení zvládají lidé zrození v totemu Vydry existenční trampoty neobyčejně lehce. To, co jeden 



vidí jako svízel nebo těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. Ke všemu přistupuje s humorem, 
dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích. Proto jsou ve společnosti velice oblíbení. Mívají 
hodně přátel, jsou to dobří společníci. Lehce se skamarádí.  
Lidé narození v tomto znamení bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčejný 
smysl pro spravedlnost. Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou tomu, 
kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze. Nejednou mívají nápady, jejichž 
realizace končí nejdál někde v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok. Jejich 
představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. Neumí rozlišit utopii od 
uskutečnitelných vizí. Pak potřebují někoho, kdo by je podržel "na zemi". I když si to 
nepřipouštějí, konstruktivní kritiku potřebují, jinak by zbytečně spotřebovali příliš energie a 
času na realizování svých nerealizovatelných projektů. Z toho vyplývá i určitá nestálost, zásadní 
věci neumí brát příliš vážně. Možná by bylo dobré, aby se tito lidé naučili určité disciplíně, pak se 
v jistých záležitostech snad dostanou dál. Dejte si pozor, Vydry bývají dobrými 
kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společnost, ke které 
se hlásí, změnit ze dne na den. Pokud jim něco přestane vyhovovat nebo 
se cítí být příliš svázáni, prostě zapomenou a přidají se jinam.  

Vlk (19.2. - 20.3.) 

Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). V 
indiánské mytologii byl uctíván pro jeho nadpřirozené a mystické 
schopnosti. Míval velký význam při šamanských a kouzelnických rituálech.   I 
když se to nezdá, je tenhle tvor velice plachý a citlivý. Podobně je to s lidmi narozenými v totemu 
Vlka. Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, 
projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním 
členům jejich "smečky", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou 
pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je 
skrývají a drží se v ústraní.  
Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem jiných "dravějších" 
jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, 
staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii, ve 
svých představách. Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, 
které jsou mimo hmotnou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, 
leckdo by to do nich neřekl. Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma.  

SPORT 
Šachy 
    3.místo v okresním finále vybojovali D.Novák (3.C), T.Kostecký (3.A), M.Král (2.B), M.Chrastina 
(4.B) a J.Kamler (2.B). 
 
Lyžování 

9.2. proběhl závod Zlatá lyže Hlucháku. 
Výsledky:   1. J.Bjelka (9.C) 
                  2. P.Linhart (9.C) 

3.Z.Janů (9.C) 
 
 

 



ALFONZ CUP     
Kalendářní rok jsme na Hlucháku tradičně uzavřeli dívčím fotbalovým  turnajem. Skvělé hráčky, 
výborní fanoušci, parádní atmosféra. Velkou zásluhu na tom má letos zejména Lucka Smékalová z 
9.A (spoluorganizátorka a moderátorka sportovního klání). 
        

 
 

6.A 6.B 6.C Skóre: Body: Pořadí: 

6.A  0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 3. 
6.B 1 : 0  1 : 0 2 : 0 6 1. 
6.C 1 : 0 0 : 1  1 : 1 3 2. 

 
 7.A 7.B 7.C 7.D Skóre: Body: Pořadí: 

7.A  0 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 3 1 4. 
7.B 2 : 0  1 : 1 1 : 1 4 : 2 5 1. 
7.C 0 : 0 1 : 1  1 : 0 2 : 1 5 2. 
7.D 1 : 0 1 : 1 0 : 1  2 : 2 4 3. 

 
 8.A 8.B 8.C 8.D Skóre: Body: Pořadí: 

8.A  2 : 1 2 : 0 1 : 1 5 : 2 7 1. 
8.B 1 : 2  0 : 0 1 : 1 2 : 3 2 3. 
8.C 0 : 2 0 : 0  0 : 3 0 : 5 1 4. 
8.D 1 : 1 1 : 1 3 : 0  5 : 2 5 2. 

 
 9.A 9.B 9.C 9.D Skóre: Body: Pořadí: 

9.A  0 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 7 1. 
9.B 0 : 0  0 : 0 2 : 3 2 : 3 2 4. 
9.C 0 : 1 0 : 0  3 : 0 3 : 1 4 2. 
9.D 0 : 2 3 : 2 0 : 3  3 : 7 3 3. 

 
1. semifinále    
6.B x 7.B  0 : 1 
2. semifinále  
8.A x 9.A  0 : 2 
Finále 
Učitelky x 7.B  0 : 0 
Učitelky x 9.A  0 : 3 
Následovaly zajímavé penaltové rozstřely. 
Zástupkyním pedagog.sboru (Blahová, 
Dvorníková, Havlíčková, Poláchová, Čadilová, 
Janků, Rutarová, Donné, Jílková, Zavřelová, 
Fišerová)děkujeme za odvahu. Soupeřky z řad 
žákyň jsou totiž čím dál drsnější  
                                            zapsala Sandra    
 
Na zimním čísle se podílely: Vendy Fleischerová a Peťa Nevařilová (7.C), Bára Petříková a 
Pavla Wiesnerová (6.C), Jana Havlíčková, Anička Vintrová, Sandra Hilbertová (8.D), Svatka 
Veverková a Lucka Smékalová (9.A), p.uč. Martina Fišerová 
Toto číslo vychází 17.3.2006.              
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