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Výlet do Prahy

    
      26.5.2008 se naše třída 8.A sešla v 7.00 na 
vlakovém nádraží. Ze Šumperka jsme odjížděli v 
7.15 hodin.V Zábřeze jsme přestupovali, ale 
chviličku nám to trvalo, jelikož bylo zpoždění. 
Poté už šlo všechno hladce….
     Nastoupili jsme do vlaku(IC),naštěstí jsme 
měli místenky a vyrazili směrem do Prahy!Po 
příjezdu na hlavní nádraží jsme zjistili,že zrušili 
úschovny, a tak jsme si museli dát věci do boxů v 
horní části nádraží…Pak jsme se už vydali směr 
Petřín.Nahoru jsme vyjeli lanovkou. Společně 
jsme zavítali do bludiště (doporučujeme všem, 
kdo se chtějí vidět štíhlejší či vyšší).Kdo chtěl, 
mohl si vyšlapat schody nahoru na rozhlednu…
(upřímně, řekneme vám,že nám dole zdřevěněly 
nohy :-)),jiní se dole v klidu nasvačili.



     Naše cesta pokračovala ke Strahovskému klášteru,kolem Lorety k Pražskému 
hradu,kde jsme navštívili chrám sv.Víta.Mimochodem byli jsme i v královské hrobce, která 

byla pro ostatní návštěvníky z 
technických důvodu zavřená.Paní 
učitelky byly nadšené hlavně ze 
svatováclavské kaple, kam se 
normální smrtelník běžně nedostane, 
natož aby si mohl uvnitř fotit nebo 
sahat na dveře, za nimiž jsou ukryty 
nedávno vystavované korunovační 
klenoty!Odtud jsme putovali do 
Vladislavského sálu (kde nám paní 
učitelka Havlíčková zazpívala, 
přítomní cizinci byli „vedle“ z 
nečekaného kulturního zážitku) a do 

Zlaté uličky a Daliborky, ke Karlovu mostu,který jsme 
ale jen tak proletěli,poněvadž jsme měli menší časový 
skluz.Prošli jsme Františkánskou zahradou do pasáže 
Světozor na zmrzku a zpátky na hlavní nádraží pro 
naše zavazadla. Pak už jsme se vydali metrem do 
stanice Holešovice.Z nádraží jsme se šli k hostelu 
SPOAS,kde jsme měli přenocovat.Měli jsme zhruba 
půl hodiny na to,abychom se upravili,najedli, převlékli, 
protože potom nás čekala další cesta metrem, 
tentokrát na stanici Flora. V paláci Flora jsme 
navštívili 3D kino IMAX,kde jsme zhlédli akční 
dokument o dinosaurech. Po skončení kina se paní 

učitelky 

rozhodly,že nám dají zhruba 30 minut 
rozchod,což ocenily hlavně holky, protože 
se strašně těšily na nakupování :-)Některým 
ovšem z kina tak vyhládlo, že celou půl 
hodinu strávili v McDonaldu.Poté, co jsme 
se všichni sešli, odebrali jsme se na noční 
procházku Prahou. Došli jsme ke Karlovu 
mostu, odkud byl krásný výhled na osvícený 
Pražský hrad.A už bychom to nebyli ani my, 
kdybychom si nezazpívali Černé oči, jděte 
spát. Na hostel jsme se vrátili něco málo po 
22. hodině, a jelikož už byl noční klid, 
museli jsme se v klidu osprchovat a zalézt 
na pokoje,
kde jsme si mohli sice povídat,ale v tichosti 
(pro některé nemožné)..Také jsme měli jít 
spát ve vhodnou dobu,neboť ráno se 
vstávalo brzo (ani tohle pro nás neplatilo…
náš noční klid nastal něco málo po třetí 



hodině ranní).
     Další den jsme si znovu věci uložili do boxů na nádraží a jeli metrem na Vyšehrad (to 
jsme však netušili, že jsme cestu z hostelu absolvovali načerno, protože p.učitelce ukradliz 
batohu naše jízdenky na metro).Na Vyšehradě jsme navštívili chrám svatého Petra a 
Pavla, Slavín (hřbitov,kde jsou pohřbeny osobnosti jako například B.Němcová, J.Neruda, 
K.H.Mácha, A.Dvořák, 
B.Smetana, V.Burian …) 
Pak už nás čekalo něco, 
na co jsme se všichni 
strašně těšili - plavba na lodi 
po Vltavě. Potom naše 
cesta směřovala na 
Staroměstské náměstí,na 
Václavské náměstí,kde 
jsme dostali dvouhodinový 
rozchod Většina z nás 
zase skončila buď v 
McDonaldu nebo v 
obchodech:-) Sraz byl u 
sochy svatého Václava, 
odkud byl nádherný 
výhled na Národní muzeum.Jakmile jsme se sešli, vydali jsme se na hlavní nádraží. Opět 
jsme jeli vlakem IC, který měl zpoždění, a tak jsme
. v Zábřehu nestihli osobní vlak, kterým jsme se měli dostat domů do Šumperka!!Po 
příjezdu do Šumperka se už každý vydal svou cestou domů..
      Určitě bychom moc chtěli poděkovat p.uč.Fišerové,která zorganizovala tak SKVĚLÝ
výlet a p.uč.Havlíčkové za SKVĚLÝ doprovod a také bychom jim měli poděkovat za
to,že s námi měli trpělivost :-)
                                                                                                Míša U., foto Radek Lužný

BYLO – NEBYLO
 Žáci 1.stupně se zúčastnili akce Policie ČR s názvem Jezdíme s 
úsměvem.
 Jak už jsme informovali, školní rok končí na Hlucháku už 20.6.
z důvodu rozsáhlých oprav školy. Kantoři využijí vzniklý „týden bez dětí“ ke školení, práci 
na škol.vzdělávacím programu a v kabinetech.
 výsledky soutěží: Zelená stezka – zlatý list – okresní kolo : zástupci 6.ročníku 
(Januška, Feranec, Štěpán, Bezděková, Mertl, Vavříková) obsadili pěkné 2.místo.
 Někteří bývalí i současní žáci se letos představili na Pražském jaru ! Tuto jedinečnou 
příležitost dostali po letech Motýli a byli za ni odměněni potleskem vestoje. Koncert 
dirigovala vedle Tomáše Motýla také Helena Brožová-Stojaníková, dcera p.starosty a naše 
bývalá žákyně.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
● Z.Filip: Kdo byl kdo – 200 osobností z historie Šumperka



                                                      Výlet 7.A
     Dne 13.května  brzy ráno jsme se sešli celí rozespalí  na šumperském nádraží.Málem 
jsme zmeškali vlak kvůli zaspání jedné spolužačky,která si myslela,že je sraz o patnáct 
minut později.Nakonec se však dostavila a my jej stihli.Jízda vlakem byla super,hlavně pro 
některé,jež jím ještě nejeli.První přestup nás čekal v Zábřeze,další přesun byl na rychlík 
do Brna,naštěstí to byl přímý spoj.Ve vlaku si každý sedl,kde bylo volno, ale postupem 
času měli někteří celé kupéčko volné,i když někde se tlačilo aspoň sedm lidí.
     Nejdřív jsme museli jet tramvají na výstavu Titanicu.Zde však hrozilo nebezpečí 
ztracení se v davu.V tramvaji ti, kteří stáli, tak létali ze strany na stranu.Pak se z ničeho nic 
zastavila, paní učitelka zjistila, že před námi stojí porouchaná tramvaj.Takže nám 
nezbývalo než se tam dostat pěšky.Po několika metrech si někdo všiml,jak se tramvaj blíží 
k zastávce před námi.V mžiku se všichni rozběhli, jak nejlépe mohli, naštěstí jsme ji 
stihli.Na brněnském výstavišti paní učitelka koupila lístky a hurá do útrob Titanicu.V šatně 
nám uložili batohy, potom jeden po druhém dostával lístek pasažéra,který na té lodi 
cestoval.Tak se z některých z nás stali bohatí a vážení lidé z první třídy,cestující druhé 
třídy nebo ti nejchudší ze třetí třídy.Hrála zde uklidnující hudba a světlem i různými efekty 
navozovali atmosféru dané místnosti.První byla o vzniku lodi, kdo a jak ji postavil.Další 
část je věnovaná druhům nádobí v každé třídě.Je tu ukázán pokoj první třídy a hned vedle 
pokoj třetí třídy. Jako další místnosti zde byl kapitánský můstek, ukázky zachovaných věcí, 
ovšem nejvíce šokující se staly misky,které vylovili z písku přesně takhle poskládané, jak 
je tam vystavili.Poté se vcházelo do místnosti věnované osudné noci, našli byste i maketu 
ledovce, jenž opravdu studil.Před zakončením prohlídky byli někteří nervózní, jestli se 
utopili nebo přežili.Na nás tato výstava určitě udělala dojem a navíc jsme získali spoustu 
nových informací.
    Pak proběhlo přesunutí přes celé Brno do lanového centra.Nejdříve nás poučili o 
bezpečnosti, po navléknutí bezpečných postrojů ještě pár zkoušek a hurááááááááá 
nahoru.Vylézt nebylo až tak těžké, horší se zdálo pustit se všeho a jít.Odvážnější mohli 
zkusit i lana,kde si museli vzájemně pomáhat.Ti stvoření pro adrenalin si skočili 
,,tarzana“, ze země to vypadalo velmi lehce, jenže jen stoupnout si se stalo problémem.
     Za 3 hodiny jsme už tramvají pospíchali na vlak.Celí unavení a špinaví,avšak nadšením 

hýřící, jsme se dostali v pořádku  domů.                                      Katka Buchtová (Alča)



chce to jenom odvahu a můžete si i zalétat

JAK JE NEZNÁTE

NAŠE ÓČKA
         Minule jste mohli zaregistrovat novou rubriku, ve které vám představujeme osobnosti, 
které nás reprezentují i mimo školu. Dnes je to Eliška Švábová z 5.C:
Jak dlouho zpíváš?  Odmalička.
Jaká máš ocenění ?  V krajském kole pěvecké soutěže jsem byla první, druhá i třetí a v 
Šumperku na soutěži první.
Kterého ocenění si vážíš nejvíc? Toho krajského kola a celostátního,do kterého jsem 
postoupila už dvakrát a byla tam letos 18. 
Co tě čeká v nejbližší době? Budu zpívat v Šumperku na festivalu a v Prostějově.
                                                                                                zapsaly Radka a Míša U.

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ

DOPORUČUJEME
Na www.mvcr.cz si můžete vyhledat v odkazu statistika jmen, jak je na tom vaše jméno a 

http://www.mvcr.cz/


příjmení, pokud jde o oblíbenost a četnost užívání.

Prakticky cokoli najdete na www.wikipedie.cz. Zvláště užitečné na nejrůznější referáty.

BÁSNIČKY Z ADÉLČINY KRABIČKY

ŠKOLIČKA SMAILÍKŮ

:-)~  chytla mě slina
d:-)  nosím kšiltovku
[:-)   poslouchám walkmana
:-§   mám svázaný jazyk
:--)  dělám na tebe dlouhý nos
:- [  jsem upír

RYCHLÉ MŇAMKY

Zmrzlinový talíř

    Na toto parné (skoro) letní počasí je tento recepis jako dělaný !!!!!
Na talířek nalij trochu bílého jogurtu a do středu polož porci zmrzliny (třeba ruské-ta je 
good). Pak nalij na okraj trochu sirupu (ne toho proti kašli!) nebo ovocný protlak. Párátkem 
,,omáčku“ nazdob. Na zmrzlinu i kolem ní nasázej ovoce. To bude dobrůůůůůůůůůůtka! 

Záchrana ledního medvěda

     Nelekej se, nemusíš se chystat na výpravu do Grooonska :-),stačí 
vylepšit kamarádům jejich oblíbené pití veselými ,,medvědími“ 
kostkami. Samozřejmě do nich nezamrazíš medvědy lední, ale 
gumové :o). A jak na to? Gumové medvídky dej do vaničky na led, 
nalej na ně vodu a šoupni vaničku aspoň na hoďku do mrazáku. Až se 
led v pití rozpustí, půjde medvídek ke dnu! Takže honem vyhlaste 
záchrannou akcičku! Schválně, kdo vyloví brčkem medvídka jako 
první??? 
                                                                                                  Terka a Míša Z.

FILMY  co bylo, bude a na co se těšíme
KungFu Panda
     Ačkoliv se příběh odehrává ve středověké Číně, jeho kulisami by 
mohla být jakákoliv éra a oblast. Jeho hlavní náplní je totiž 
poselství, že i tomu největšímu zoufalci se může splnit jeho sen, 
když se ke snění přidá i trocha štěstí a především píle. Nicméně 
bez Číny bychom neměli hlavního hrdinu v podobě chlupaté pandy, 
která zbožňuje Kung Fu. Po je bojovým uměním posedlý natolik, že ignoruje vlastní 
nebetyčnou lenost a vydá se po pro něj nekonečných schodech do paláce v rodném Údolí 
klidu, aby na vlastní oči viděl volbu Dračího bojovníka - legendárního válečníka, který by 

http://www.wikipedie.cz/


zemi ochránil před pomstou démonického tygra Tai Lunga. Všeobecně se přepokládá, že 
se jím stane některý z pěti místních mistrů kung fu - tygřice, zmije, 
jeřáb, kudlanka nebo opice - jenže prst guru Ugveje nakonec 
nečekaně ukáže na Poa. Zdejší učitel bojových umění, mistr Sifu, tak 
rázem čelí největší výzvě své kariéry. Musí z nemotorného, líného a 
nenažraného pandy stvořit legendu kung fu dřív, než se do Údolí klidu 
vrátí zlý Tai Lung a přeorá ho k obrazu svému. A protože Po i jeho 
mistr záhy pochopí, že v těch zdánlivě největších slabinách se mohou 

skrývat ty největší přednosti, nemusel by sen o Dračím bojovníkovi v černobíle chlupatém 
provedení být pouhou představou.

Letopisy Narnie-Princ Kaspian
Skříň je pryč, Bílá čarodějnice je 
mrtvá a Aslana přes tisíc let 
nikdo neviděl. Letopisy 
Narnie: Princ Kaspian je 
druhým pokračováním ságy, 
která započala v roce 2005 
uvedením obrovsky 
úspěšného filmu Letopisy 
Narnie: Lev,čarodějnice a 
skříň. V tomto novém filmu 
se ale sourozenci 
Pevensieovi – Peter, 
Zuzana, Edmund a Lucie – 
vracejí do velmi odlišné země, než jakou na konci 
jejich minulého dobrodružství opustili. Zemi vládne 
železnou rukou zlý král Miraz a narnijská bájná 
stvoření a mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci, 
povolaní zpět z válkou sužované Anglie, se musejí 
pokusit o záchranu mírumilovných narnijských obyvatel 
a pomoci zpátky na trůn jeho náležitému dědici, 
mladému princi Kaspianovi (ztvárňuje ho Ben Barnes 
-viz foto).
    Pro nás je jistě poctou, že světová premiéra 

filmu se uskuteční 18.6. v Palace Cinemas v Praze, jelikož naši zemi si tvůrci filmu 
oblíbili, když tady natáčeli.Účast přislíbil režisér i představitelé hlavních rolí !
V menších rolích se představili i Češi : Yemi jako kentaur, Lejla Abbasová jako kentaurka 
nebo J.Krytinář jako bojovník.
 
Indiana Jones a království křišťálové lebky
     Podzim života nezačíná Indymu nijak příjemně. Představte si, že ho unesli ruští vojáci a 
donutili ho pracovat pro ně na 
americké půdě! Šeredně se 
potloukl, nechal Rusy ukrást 
cenný artefakt z Oblasti 51 a unikl 
strašné smrti o ten nejmenší 
vlásek. To vše v úvodních dvaceti 
minutách filmu. Pak je označen za 
vlastizrádce, vyhozen z univerzity 
a uvažuje, co dál.
Ve spálení všech mostů a odjezdu 
do Evropy mu na poslední chvíli 
zabrání nesympatický mladý 
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hejsek s přezdívkou Rafan, který se zoufale snaží být „rebelem bez příčiny“, Indyho 
oslovuje "dědku" a chtěl by v kožené bundě na motocyklu působit podobně cool jako teen-
idol Marlon Brando. Což se mu nedaří. Rafan Indymu vysvětlí prekérní situaci své matky 
Mary Williamsové (kterou by Indy údajně měl znát, ale nevybavuje si, která z těch všech 
Mary to má být) a Indyho dávného přítele, profesora Oxleyho (John Hurt), kteří se oba 
nějak zapletli s legendární křišťálovou lebkou a následně i s Rusy.
A tak se Indy a Rafan vydávají na křídlech červené animované čáry na jih a postupně 
zjišťují, že Mary je vlastně stará známá Marion, profesor Oxley neví, kde mu hlava stojí 
(nejen ta křišťálová), křišťálová lebka je něco jiného, než se Indy domníval a ruští vojáci 
jsou přesně titíž ruští vojáci, se kterými se Indy už nikdy nechtěl setkat.
                                                                               Terka K. a Míša Z.

KDO FRČÍ - už dofrčel.....

X Factor-finalisté
Jiří  Zonyga

Třiačtyřicetiletý řidič kamionu Jiří Zonyga se pro mnoho lidí 
překvapivě stal historicky prvním vítězem českého X 
Factoru. 
Řada médií i sázkových kanceláří favorizovala spíše jeho 
finálového soupeře a všestranného hudebníka Ondřeje Rumla. 
Odtajněné výsledky jednotlivých finálových kol však ukázaly, 
že Zonygovo vítězství bylo zcela přesvědčivé.

     Jiří Zonyga, řidič kamionu z Břeclavi, získal sympatie svou přirozeností a laskavým 
přístupem. Má hlas jako zvon, který by probudil mrtvého. 
„Moje máma mě vždycky chtěla vidět zpívat na hodech pod májkou, ale já jsem na to 
nebyl. Chtěl jsem třísknout školní taškou na zem a běžet ven. Užil jsem si krásné a 
pohodové dětství plné srandy. Ve škole jsem byl grázl, proběhla i nějaká dvojka z chování, 
ale když potkám své bývalé učitele, vždycky si na Zonygu vzpomenou," vypráví s nostalgií 
v hlase.„Z postupu do finále byla moje žena nadšená, ale naší malé dcerce řekla ´Tak, 
holka, tatínka asi nějakou dobu neuvidíme, pojede do Prahy´." I když se mu jistě bude po 
rodině stýskat, do Prahy se těší. „Doma mám absolutní podporu."

Ondřej Ruml

„Prvním impulsem k tomu dát se na muziku, byl jeden zážitek 
z naší rodinné dovolené. Byli jsme v campu a u ohně tam hrála 
nějaká malá holčička na kytaru. Máma mi tehdy řekla ´Podívej, 
taková malá holčička a jak krásně hraje´. Tehdy jsem si řekl, že 
když to zvládne ženská, zvládnu to i já. A zvládnul jsem to. 
Zpěv šel s hraním na kytaru ruku v ruce," směje se Ondřej.
    „Naši ze mě chtěli mít ekonoma, nebo něco podobného, ale 

já jsem chtěl zpívat. Dneska, když mi chtějí začít vyčítat, že jsem se stal zpěvákem, 
zazpívám jim a to je vždycky uklidní." Pro dámy a budoucí potencionální fanynky máme 
smutnou zprávu - Ondřej je zadaný.

Výsledky finálové  noci:
1 .Jiří Zonyga 
60,10% hlasů

  2. Ondřej Ruml 
39,90% hlasů



Oba finalisté se svojí patronkou kategorie 25+ Gábinou Osvaldovou

                                                                                                 napsaly Vendy a Peťa

TVŮRČÍ DÍLNA
                                        LIMERIKY 7.C
Jedna holka z Šumperka                                                    Znám jednoho pána z Šumperka
byla drsná raperka                                                              a tomu rostou prsénka,
měla mnoho fanoušků                                                         má je už tak veliký
a všem říkala drahoušku,                                                    jak ta prsa Halinky.
jedna holka z Šumperka.                                                    To je ten pán z Šumperka.
   Áďa Vepřková                                                                    Petr Oulehla

SPORT
ANKETA
Jak dopadnou Češi na ME ve fotbale?Které týmy budou na stupních vítězů?
(někteří si bohužel pletou mistrovství Evropy s mistrovstvím světa)
Dan 1.B : Češi skončí druzí v tabulce (?!)
                  1.místo : Česko
                  2.místo : Thajsko :-)
                  3.místo : Německo
Lenka 3.A : Češi dopadnou dobře ....
                   1. Německo
                   2. Anglie (vůbec se nekvalifikovali)
                   3. Česko
p.kuchařka: Češi dopadnou někde do pozadí....
                    1. Argentina :-)
                    2. Itálie
                    3. Česko
Mirek 8.A : naši dopadnou.....blbě :-)
                 1. Anglie
                 2.Rakousko
                 3.Německo
p.uč.Fišerová : moc jim nevěřím,ti jsou šikovní jen na hotelu... :-)
                       1.Itálie
                       2.Francie
                       3.Portugalsko
Anča N. 8.A : jak to mám vědět..nejspíš dobře..
                1.brácha 8-o"
                2.Češi
                3.taťka ....:-O"   tak to jsme opravdu nepochopili :-)



Peťánek 8.A : snad dopadnou dobře
                         1.Francie
                         2.Česko
                         3.Itálie
p.uč.Kovalová : Češi vyhrajou!!!
                         1.Česko
                         2.Němci
                         3.Argentina :-)
Silva 8.B :(smích).............dobře
                  1. Česko
                  2. Rusko
                  3. Brazílie :-)
Alča 8.A : asi dopadnou hodně dobře...
               1.Rusko
               2.Česko
               3.Španělsko
Týna 8.A : docela dobře..snad
                1.Itálie
                2.Česko
                3.Slovensko (mají tam jen rozhodčího !)

                                            ptaly se Míša U. a Radka 3.6.

ATLETIKA

Naši starší žáci postoupili do krajského kola Poháru rozhlasu a v něm obsadili 7.místo. V 
okresním kole se umístila družstva starších žákyň i žáků shodně na 3.místě, mladší žáci 
na 6. a mladší žákyně na 5.místě.

Fotbal

V McDonald cupu v kategorii 4.-5.tříd skončili kluci z Hlucháku na 4.místě ve své skupině, 
celkově pak vybojovali 7.místo.

Florbal

V okresním kole Soutěže na podporu domácího Mistrovství světa ve florbale 2008 
obsadilo naše družstvo 3.místo.

Orientační běh

13.5. se v Teplicích nad Bečvou konalo krajské kolo orient.běhu. Nás zastupovali hoši i 
dívky ze 4.-9.ročníku.Do celostátního finále v Hradci Králové postoupili žáci 6.-9.tříd. 
Gratulujeme!

Na stupních vítězů se umístili: 1. K.Machusová a T.Staněk, 2. Š.Hnilicová, 3. H.Janů a 
J.Lacina

NAŠE MOUDRA, VAŠE MOUDRA



Konec školy (hurrrááá) už je tady,
takže hurá do zahrady,
nad běhání venku není,

přejem pěkná vysvědčení!

Všude dobře, tak co doma!?! :o)

                                                                                                          Terka a Míša Z.

Na letním čísle ALFONZe se podíleli:
Ivča Marková, Terka Kaprálová, Míša Zajícová, Áďa Vepřková, Petr Oulehla (všichni 7.C), 
Katka Buchtová (7.A),Radka Basarabová, Alča Marečková, Míša Unzeitigová (8.A), Vendy 
Fleischerová a Peťa Nevařilová (9.C), p.uč.Martina Fišerová 


