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s.1   - Jak se na Hlucháku filmovalo
s.2-4- Bylo -Nebylo (aktualitky z  
           Hlucháku)
s. 5   - Ze škol.hrnce s vtip.kaší
s. 6  - Jak je neznáte
          (s p.uč.Václavíkem)
s.7-8  Anketa (téma: volba  
          prezidenta, zápis do 1.tříd)
s. 9  - Filmy
s.10 - Kdo frčí (M.Irglová)
s.11 - Naše moudra, vaše moudra
s.11- Rychlé mňamky
s.12- Sport

JAK SE NA HLUCHÁKU FILMOVALO
      Asi žádnému z nás se ještě nestalo, že by navštívil školu i v sobotu (ne že by o to
každý usiloval). Přesto 16.11.2007 kolem 9.hodiny ráno bylo na naší škole neobvykle živo.
Ve třídě 9.B se nás sešlo asi 20 deváťáků a pár žáků z nižších ročníků 2.stupně. Byla tu s
námi i p.uč.Ondráčková, ale hlavně filmový štáb. Všichni jsme byli nedočkaví a zvědaví, co
se bude dnes dít – přišli jsme totiž natáčet film.
     Jmenuje se Okamžik jednoho zázraku, celý trvá asi 20minut a jde
v něm především o ukázku různých dětí z odlišných společenských i
národnostních skupin. Film zobrazuje třídu deváťáků, z nichž 7 žáků
jsou hlavní postavy příběhu. Pěti z nás se poštěstilo vžít se do role
těchto hlavních hrdinů a zahrát si je. Zbylé dvě hlavní postavy hráli
naši  hosté.  Představitel  romského  Vojty  přijel  z  Brna  a  černošský
Hami to měl blíž – chodí na 5.ZŠ v Šumperku. Ostatní se do natáčení zapojili coby zbytek
kolektivu.
     Pro všechny (kromě Vojty, který už účinkoval v jednom díle Vistafilmu) bylo natáčení
zcela novým zážitkem, takže když nám pan režisér Hlavsa oznámil,  že za dnešní den
budeme muset stihnout natočit okolo 200 záběrů, nikomu z nás se nechtělo věřit, že je to
možné. Postupem času jsme si však na přítomnost štábu, kamery i režiséra zvykli a hraní
nám šlo „jako po másle“. Natočit  kyselé obličeje, papírkovou třídní válku nebo bitku na
chodbě nám nedělalo větší problémy. Film byl už dopředu nadabovaný, takže jsme se jen
snažili strefit do nahraných úseků, což bylo ze všeho nejtěžší. 



     Náš filmový den jsme zakončili asi v šest večer, dvě z hlavních postav ještě jeli natáčet
závěrečnou scénu mimo školu. 
     Naše „dílo“ jsme už všichni zhlédli a myslím, že se rozhodně nemáme za co stydět. :-)
                                                                                                           Vendy

    autorka textu na záběru z filmu

BYLO-NEBYLO
• 4.12. se také naše škola přidala k celostátní stávce.

• Mikuláš s čerty a anděly naděloval na Hlucháku 5.12.

• P.uč.Motl se svými žáky hostil jejich prarodiče, aby měli
     možnost prohlédnout si, jak to vypadá ve škole, kterou  
     navštěvují jejich vnuci a vnučky, a zjistit, co se učí v   
     hodinách informatiky.

• 11.12. proběhl tradiční konzultační den, 13.3. schůzka s  
     rodiči.

• 14.12. navštívily školu zase po roce bývalé členky pedag.sboru.

• Vánoční program kromě besídek nabídl už 10.ročník Alfonz cupu (viz Sport) a diskotéku
     v tělocvičně.

•  6.-9.1. si  užili  hor páťáci, 7.-11.1. sedmáci absolvovali  lyžařský výcvik na chatě Návrší,
11.3.  
      lyžovala družina.

• 31.1. jsme všichni za vysvědčení navštívili filmové představení v kině OKO, zaměstnanci
      školy si k tomu ještě přidali školení o bezpečnosti práce.

• Tentokrát na jednodenní pololetní prázdniny navázaly jarní prázdniny, takže jsme si volno
      užívali od 1. do 10.2.

• Do nového ročníku bylo na Hlucháku zapsáno do 1.tříd 61 dětí.

•  V regionálním tisku jste se mohli dočíst, že naši školu čekají letos další změny
      k lepšímu. Radnice vyčlenila 8,8mil.Kč, aby zbavila žákovské šatny vlhkosti a   
      provedla 1.etapu rekonstrukce elektroinstalace.
• Třídy jsou postupně vybavovány skříňkami pro žáky.

•  Ve  dnech  26.-29.2.  jsme  byli  pod  drobnohledem  České  školní  inspekce.  Naše



redaktory 
     při žádosti o rozhovor bohužel odkázali na svého mluvčího, který ovšem sídlí v Praze.
• Žáci 7.C s pomocí třídní p.uč.I.Pavlíkové adoptovali na dálku třináctiletého chlapce 
    jménem Medard Arineitwe. Sedmáci mu platí roční školné 4750Kč. Chválíme !!
• Eliška Švábová opět zvítězila v okresním kole soutěže Moravský zvoneček a 
    postupuje do krajského kola.
• Ve školním kole konverzační soutěže v AJ v kategorii nejazyk.tříd zvítězila 
     K.Vološinová ze 7.A, 2. K.Škaldová, 3. L.Sedláková (obě 8.A); 7.třídy RVJ – 

1. M.Zajícová, 2. M.Mlýnková, 3. A.Rybnikárová (všechny 7.C); 9.třídy RVJ –1. 
     Š.Rozsíval, 2. M.Chvátal, 3. M.Janků (všichni 9.D). V okresním kole byli naši zástupci 
     velmi úspěšní:  M.Zajícová zvítězila, K.Vološinová a Š.Rozsíval obsadili 2.místo. Do 
     krajského kola postoupil Šimon.
• V okresním kole matematické olympiády v kategorii Z5 obsadil V.Heger 4.místo, 
     v kategorii Z9 Š.Rozsíval 5.-7.místo.
•  Výsledky  školního  kola  zeměpisné  olympiády:  6.roč.  -  1.  T.Šímová,
2.T.Křivohlávek, 3.  
      V.Januška (všichni 6.B); 8.-9.roč. - 1. Š.Rozsíval, 2. E.Vetelská (oba 9.D), 3.- 4.  
      L.Heider (8.B) a A.Kolínková (9.D).
• Školní kolo recitační soutěže: 1.tř. - 1. M.Plháková, 2. M.Mátych; 
      2.-3.tř. - 1. O.Havlíček, 2. A.Havlíčková, 3. M.Hlaváčková; 4.-5.tř. - 1. K.Burianová, 
      2. A.Klimešová; 6.-7.tř.- 1.-2. A.Šálková a K.Vološinová, 3. V.Kozáková; 8.-9.tř. -
     1. neuděleno, 2.-3. Z.Krňávková a M.Dočekal

 návštěva prarodičů  na Hlucháku

 

    
 karneval v družině

                   zápis do 1.tříd
        (letos na hradě Školštejn)



   

lyžařský kurz sedmáků na Návrší

poslední lyžování s družinou v Branné 11.3. 

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Hrubín, František: Dvakrát sedm pohádek
Suchý, Jiří: Život není jenom legrace
Petiška, Eduard: Pohádkový dědeček
Kahoun, Jiří: Příhody včelích medvídků
Velké vynálezy pro každý den (encyklopedie)
Král, Zdeněk: Co dalo Česko světu (encyklopedie)

DOPORUČUJEME
www.novinky.cz/vzdelavani  - najdete tu ukázky testů či databázi škol



www.helpforenglish.cz  - portál pro studium cizího jazyka, testy s vyhodnocením odpovědí,
slovníček, výklad gramatických jevů atd.
www.scio.cz/skoly 
www.linkabezpeci.cz

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ
☺  Karkulka jede na kole k babičce a veze jí  košíček s jídlem. Zastaví ji  vlk,  rozšlape jí
košíček a rozbije kolo. Karkulka povídá:“Ten košíček mi nevadí, ale to kolo mi svaříš!“ Co má vlk
dělat, svařuje kolo. Další den se opakuje to samé. Zase jí vlk to kolo musí svařit. Třetí den jede
Karkulka jinudy. Vlk to vezme zkratkou k babičce, babičku sežere a lehne si do postele. Když
přijede Karkulka,  ptá se:“Babičko,  proč  máš tak velké uši?“  -  „To abych tě  lépe slyšela.“  -  „A
babičko, proč máš tak velké oči?“ - Vlk už to nevydrží a zařve:“To mám od toho svařování !!“

☺  Leze to po stropě a klape to. Co to je ? - Pavouk s dřevěnou nohou. 
  Blondýna  v supermarketu  u  pokladny  se  ptá  paní
pokladní:“Igelitka by  nebyla?“  -  „A  co  takhle  kouzelné  slůvko?“  odvětí

prodavačka. Blondýna se hluboce zamyslí a povídá:“Čáry
máry, igelitka !“

  Kluk:„Vidíš toho odporného trpaslíka? To je náš nový
ředitel, hnusnej chlap.“ - „Hm,“ povídá děvče, „a víš, kdo
jsem já?“ - „Ne...“ - „Jeho dcera!“ - „A víš, kdo jsem já ?“
ptá se kluk.- „Ne.“ - „To jsem rád.“

 Proč jen málo dívek hraje kopanou? - Protože je těžké najít
jedenáct takových, které by chtěly mít stejný úbor.

☺   Svěřuje  se  sněhulák:  „Když  myslím  na  něco
hrozného, přímo mě mrazí ...“

☺  Pan Bureš přichází domů silně nachmelený až k ránu. Žena na něho čeká s koštětem.
Manžel na ni pohlédne a ptá se :“Miláčku, zametáš nebo odlétáš?“

☺  Blondýnka si sedne v letadle k oknu.Po chvíli k ní přistoupí pán a povídá:“Slečno,
prosím vás, mohla byste mě sem pustit, to je moje sedadlo.“ Blondýnka se zamračí a vyhrkne:“Jo,
to znám, tyhle finty.“ A sedí dál. Pán opět:“Slečno, opravdu, tohle je moje místo.“ Blondýna dál
kouká z okna a pána si nevšímá. Ten se naštve a zařve:“Tak víte co, milá zlatá? Tak si s tím
letadlem odstartujte sama!“

☺  Malý Frantík vidí matku poprvé v natáčkách a užasle povídá: „Bezva mami! A kolik
stanic na to chytíš?“

☺  Tygřice napomíná malého tygříka, který honí vyděšeného lovce po pralese:“Kolikrát
ti mám říkat, že s jídlem se nehraje?“

☺  Přijede blondýna domů  a  říká  manželovi:“Podívej,  co jsem našla  –  mikrovlnnou
troubu! Stála na kraji silnice před vesnicí a vůbec nikdo tam nebyl.“ Manžel je na mrtvici:“Honem s
tím mazej zpátky! To není mikrovlnná trouba, ale policejní radar!“

☺ Co vznikne,když se skříží Pat a Mat?...Bořek stavitel!!!

Perličky a přeřeky
 Princ našel Růženku a pak ji pobílil.
 Paní učitelka mi dobře porodila.
 Mikuláš chodí s andělem a červem.



 Nad hlavami nám kouřili ptáci.
 Mumie jsou naši sušení předkové.
 Ve čtvrtek se koná rodičovské vzrušení.
 Kráva buď dává mléko, nebo je to vůl.
 Kukačka leze cizím ptákům do vajec.
 Maminka má světlé dlouhé vlasy, táta jen hlavu.

Poznámky ze ŽK
 Hlasitě chrápe za doprovodu klavíru.
 Snědl výtvarnou pomůcku, přičemž ujedl kus zátiší. 
 Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
 Pohrdá fyzikálními zákony.
 V hodině VV odevzdal namísto obrázku lesa prázdný výkres s tvrzením, že je veliká mlha.
 Jezdil ze svahu na učebnici matematiky. Zničil obal, kalhoty a školní plůtek.
 Záměrně poprskal prskavky, aby neprskaly.

JAK JE NEZNÁTE
Rozhovor s     p.uč.Václavíkem  

 Kolik pohlednic máte ve své sbírce? (p.uč. sbírá staré 
pohlednice,mimochodem  některé byly použity 
k výzdobě hlavního schodiště školy)

 Asi 3 tisícovky.
 Povězte nám něco o svém synovi.Prý je velice 

úspěšný.
 Klikni si na Ondřej Václavík. /zjistili jsme za vás,

že je to mladý designer, ověnčený spoustou 
cen za svou tvorbu, tomu se říká kvalitní geny :-),
velice šikovná je i dcera Irena, která nedávno 
p.učiteli porodila vnuka, redakce gratuluje!/

 Jak dlouho jste na Hlucháku?A na které škole 
jste byl předtím?

 Na Hlucháku jsem 4.rokem.Předtím jsem byl 
někde na Hlučínsku.

 Jste velký turista, tak kam byste se chtěl podívat?
 Do Ruska.
 Kde můžeme vidět vaše výtvory mimo školu?
 V učebnicích angličtiny.
 Co byste dělal, kdybyste vyhrál milion?
 Chvíli bych si odpočinul od školy. :-)
 Jaká je vaše nejoblíbenější kniha?
 Není jedna.Nejspíš TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ.
 Nějaká rada pro puberťáky?
 Vaše děti vám to stokrát oplatí. :-)
 Jak se vyrovnáváte s odchodem 9.C?
 Ještě neodcházejí,pořád jsou tady! :-P

                                                                                                              Aďulka,Ivushka

ZAJÍMAVOSTI
REKORDY
NEJVÍC SESKOKŮ PADÁKEM ZA 24 HODIN
Jay Stokes provedl 11.-12. listopadu 2003 v Kalifornii 534 úspěšných seskoků padákem.
Na jeden seskok měl průměrně dvě a půl minuty.



NEJVĚTŠÍ VÁHA ZDVIŽENÁ JAZYKEM
Thomas Blackthorne zdvihl za pomoci jazyka 11 025 kg. Zvedli byste to rukou?
 
NEJPODIVNĚJŠÍ JÍDELNÍČEK
Michel Lotito od roku 1959 konzumuje kov a sklo. Od roku1966 spořádal: 18 jízdních kol,
15 nákupních vozíčků, 7 televizorů, 6 svícnů, 2 postele, lyže, počítač a letadlo Cessna.
Je rovněž jediným případem, kdy rakev skončila uvnitř člověka, ne naopak. Snědl asi 9 tun
kovu.
                                                                                                          Vašek

ANKETA
Co  říkáte  na  volbu  prezidenta  a  kdo  je  podle  vás
nejvhodnější kandidát?

p.uč.Plíhalová:Nesleduju,je to fraška... Někoho, kdo by tu udělal pořádek.
paní kuchařky:Klause a je to jedna velká šaškárna,je to jedno velké divadlo...nejdražší
divadlo v České republice:-)
1.A  Vojta Š.:táta
1.A  Martínek:Klaus
1.A  Michal: Klaus
1.A  Viktor:Klaus
1.B  Eliška:můj brácha Fanda :-)
1.B  Vendulka:maminka
5.B  Míša F.:ségra Veronika
7.C   Markéta:  je  to  jedna  velká  komedie  a  Švejnar  je  jedinej,kterej  tam  není
zkorumpovanej.....
8.A  Terka+Míša: nejlepší kandidátky pro volbu prezidenta jsme přece my dvě, ne?!
:-D...ale je to jeden velký trapas... :-D
9.C  Janča+Lenka:je to pěkná ostuda,Švejnar by byl nejlepší......
9.C  Radek: já bych volil Bobošíkovou; a kdyby byl Minařík prezidentem.....
9.C  Honza F.:politici jsou kašpaři,neboť volba by měla být na lidech
9.D  Hanča: je to blbý,lepší prezident by byl Švejnar!!

                                                                                                  ptaly se Míša U. a Zuzka

Proč jste přišli k     zápisu zrovna do této školy?  
Anketa s rodiči budoucích prvňáčků

1.maminka Nikolky
Protože to je neblíže od domova.
2.maminka Adélky
Protože tu učím a protože tato škola je prostě nejlepší.
3.maminka Aničky
Protože tu bydlíme blízko.
4.maminka  Františka
František už tu má 2 brášky
5.tatínek Miloška
Protože to máme blízko domů.
6.tatínek Terezky



Protože jsem sem chodil i já a bydlíme hned vedle.
7.maminka Petrušky
My se jdeme podívat na 2 školy a pak se rozhodneme.
A taky je tato škola jazyková a jsou tu aktivity pro děti.
8.tatínek Barunky
Protože to máme nejblíže a taky jsem sem chodil já.
9.maminka Míši
Protože to máme blízko k domovu a myslíme si,že je 
to dobrá škola.
10.maminka Michalky
Protože je to nejblíže a jsou tu od první třídy jazyky.
11.maminka Viktorky
Protože už tu máme syna a je to blízko.
12.tatínek Mirečka
Protože mladej tady vedle chodil do školky, budou tu 
jeho kamarádi a tahle škola se nám líbí.
13.maminka Matýska
Protože tady chodí brácha(ten jen tak mimochodem letos končí),
tak proto.
14.maminka Kristýnky
Protože jsem sem chodila a máme to nejblíže.
15.maminka Haničky
Protože to máme v blízkosti domova.
16.maminka Aničky
Máme to blízko domu, chodí sem brácha a je to jazyková škola.
                                                                                                 zpovídaly Terka a Míša Z.
 

                                                                                     
FILMY- co bylo, bude a na co se těšíme

Pan  Včelka

Včelí  společenství  jede  už  nějakých
27  miliónů  let  v  zajetých  kolejích.
Včela  se  narodí,  jde  do  školy,  po
jejím  absolvování  do  továrny  na
výrobu  medu  a  tam  pilně  jako
včelička dře až do konce svých dnů.
Čerstvému  absolventovi  včelí
univerzity  Barrymu  (Petr  Rychlý)  ta
představa  vůbec  nevoní,  i  když  má
skvělou perspektivu, že po otci převezme prestižní funkci vrchního míchače. Barry totiž
vzhlíží k jiné profesi. Chtěl by se stát součástí týmu Pylových machrů, elitní včelí skupiny,
která opylovává květy, sbírá nektar a hlavně má jako jediná výsostnou pravomoc vyletět
ven  z  úlu.  Tomuto  cílevědomému  trubci  se  to  skutečně  podaří.  První  okamžiky  "na
svobodě"  Barrymu  doslova  otevřou  oči,  protože  lidský  svět  předčil  jeho  nejbujnější
představy. Než se jím ale stačí pokochat, sejme ho nejprve tenisák, hned potom náklaďák
a nakonec déšť. Zničený a dezorientovaný se ocitne v bytě newyorské květinářky Vanessy
(Hana Ševčíková),  která ho zachrání  před posledním a zcela fatálním sejmutím botou
svého kamaráda. Jako dobře vychovaný sameček se jí rozhodne poděkovat, čímž poruší
základní  pravidlo  včelího  společenství  -  Nemluvit  s  lidmi.  (Včely  to  překvapivě  umějí.)



Tento "zločin" mu ale pomůže lépe poznat lidský svět a dovede ho k šokujícímu zjištění:
Lidstvo už tisícovky let krade včelám med, aniž by za to platilo, nebo se aspoň stydělo.
Barry se proto rozhodne postavit  do čela včelí  revoluce,  která má tuto nespravedlnost
změnit. Pomsta výjimečně nebude sladká.

Zlatý kompas

Celý příběh se odehrává v jiném světě, který je tomu našemu hodně podobný, ale také se
od  něj  hodně  liší.Lidé,  kteří  v tomto  zvláštním
světě  žijí,  mají  své  pomocníky,  lidské  duše
vtělené do zvířat.Má je i dvanáctiletá Lyra, která
s jejich  pomocí  putuje  daleko  na  sever,  aby
zachránila svého kamaráda Rogera a další  děti,
které byly uneseny obávanými Vrahouny.Na cestě
ji  provází  aletheometr,  přístroj,  podobný zlatému
kompasu, který odpoví  každému, kdo s ním umí
zacházet, na jakoukoliv otázku!!!
                                    vybrala Míša Z. a Terka

KDO FRČÍ
Markéta Irglová
     Stala se 1.Češkou v historii, která dostala amerického
Oscara, a to vlastně jako dárek ke svým 20.narozeninám.
  Narodila se 28.2.1988, vyrůstala ve Valašském Meziříčí,
má mladší sestru Zuzanu. Už jako malá udivovala svým

hudebním nadáním,  v  9
letech  psala  první
písničky.  Ve  13  se  na
hudebním festivalu seznámila s Irem Glenem Hansardem
(její  otec  ho  pozval  na  zahradní  party),  který  tam
vystupoval  se  skupinou  The  Frames.  Už  tehdy  ve
Valmezu ji  Glen přizval na pódium.V 15 s nimi Markéta
odjela koncertovat do světa. Před rokem se přestěhovala
do Irska. S Glenem ( o 18 let starším) začala chodit až při
natáčení  filmu  Once,  který  oba  proslavil.Snímek  byl
vytvořen  za  150  000  dolarů  (což  je  v  poměru  k
hollywoodským trhákům téměř  zadarmo), ale už vydělal
10 000 000, je oblíbený nejen u diváků,  ale i  u kritiky.
Podle Markéty jsou v USA tolik nadšení právě proto, že
„film  vznikl  pro  radost,  ne  pro  byznys“.Irglová  s
Hansardem  se  stali  doslova  sběrateli  cen,  mj.  byli  též
nominováni na americkou Grammy.
Na léto planují koncerty také v České republice.
„Ani heretví,  ani hudba mě  nenaplňují  tolik,  že bych se
jimi  chtěla  živit.  Tahle  kapitola  brzy  skončí  a  já  začnu

nějakou jinou.“ Uvažuje o práci s dětmi, o hudební či výtvarné terapii.
                                                                        M.F.
                                                        

JAZYKOVÝ KOUTEK
     Tak to je ona! Představujeme vám text písně, za kterou Češka Markéta Irglová spolu se



svým  přítelem  Glenem  Hansardem  získala  před  pár  dny  Oscara  v  kategorii  Nejlepší
filmová píseň.

Falling slowly (Once)
I don´t know you
But I want you
All the more for that
Words fall through me
And always fool me
And I can´t react
And games that never amount
To more than they´re meant
Will play themselves out

Take this sinking boat and point it
home
We´ve still got time
Raise your hopeful voice you have
a choice
You´ve made it now

Falling slowly, eyes that know me
And I can´t go back
Moods that také me and erase me
And I´m painted black
You have suffered enough
And warred with yourself
It´s time that you won ...

CO SE ŠEPTÁ
▪ Na škole se šíří podezřelý „bacil“. Po p.uč.Dvorníkové čeká mateřská dovolená
     i p.uč.Kopeckou. Zastupuje ji na chemii po p.Zitovi p.uč.Z.Langerová, která na  
     Hlucháku dřív učila. P.uč.Dvorníkové se narodila 17.3. dcera Alenka. Ať přináší svým  
     rodičům co nejvíc radosti.

NAŠE MOUDRA, VAŠE MOUDRA

✿ Je lepší uklouznout nohama než jazykem.

✿ Smích je bránou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého.

                                                                                                                    Terka a Míša Z.

RYCHLÉ MŇAMKY 
Mrkvička pro trochu zdravíčka

Kdyby vás náhodou zachvátila rýma či kašel, máme prima recept, jak dát bacilům do těla.
Potřebujete:4 menší mrkve, 2 pomeranče, 2 jablka, 2 lžíce horké vody, 1 lžíci medu, 2
lžíce šťávy z citronu, zakysanou smetanu
Mrkev nastrouhejte na hrubší nudličky.Jablka oloupejte a nakrájejte také na nudličky a



zakapejte  citronem.Oloupané  pomeranče  nakrájejte  na  kostičky.Všechno  to  dejte  do
salátové misky.Med nařeďte horkou vodou a až se rozpustí, nalijte ho na ovoce.Dobře to
promíchejte a dejte chladit.Až si  budete chtít  na salátku pochutnat,můžete si do misky
přidat ještě trochu zakysané smetany podle chuti.

Zimní čarování

Ohřej jablečný džus, přidej šťávu ze 3 vymačkaných citronů a 3 pomerančů, a to všechno
dochuť kouskem skořice a trochou medu.Pak tuhle mňamku znovu ohřej, nalij do sklenic
(!  z varného  skla!),  ozdobených  plátkem  pomeranče  nebo  citronu,  a  pak  už  jen
vychutnávej tu úžasnou chuť!
                                                                                                 Terka a Míša Z.

SPORT
Alfonz cup 2007 - 10.ročník
     Jubilejní ročník byl opět rozdělen do dvou dnů (20.-21.12.2007).Můj dík patří všem,
kteří  přispěli  k  jeho  zdárnému  průběhu,  především  odvážným  učitelkám,  které
zachraňovaly čest nemocemi rozklíženého pedag.sboru (p.uč.Blahová, Čadilová,Donné,
Godalová,  Horáková,  Nevrklová),  p.uč.Maroškovi  a  Křivohlávkovi,  rozhodčímu
V.Václahovskému  (9.A),  D.Braunovi  (8.B-tabulky,  rozpisy),  zapisovatelkám  a  mým
„pravým  rukám“  P.Nevařilové,  E.Cahové,  P.Doleželové  (všechny  9.C),  R.Basarabové,
J.Stehlíkové, K.Moudré (všechny 8.A).
     Na  fotografiích  představujeme  nejúspěšnější  týmy.  Nejlepší  střelkyní  se  stala
M.Dunková ze 6.A se 4 brankami na svém kontě.  
                                              
6.-7.ročník:    1. 7.A     2. 7.B     3. 6.A     4. 7.C     5. 6.B
8.ročník:      1. 8.B     2. 8.A     3. 8.C
9.ročník:      1. 9.B     2. 9.A     3. 9.D

finále:  7.A x učitelky 1:2
            9.B x učitelky 1:0
                                                                                                  M.F.

          učitelský tým



           7.A

        8.B

     

 
                         9.B

 
 

    
 

        Florbal
     V  krajském kole  soutěže  obsadilo  družstvo  ve  složení  :  P.Heřmanský,  M.Lysák,
J.Nováček, L.Pečinka (9.B), J.Boško, M.Krušinský (9.A), M.Sikora (9.D), D.Zajíc, T.Niče
(9.C), J.Štúr, M.Moravec (8.C), M.Nevrlý, D.Braun (8.B)  3.místo.



VYSVĚDČENÍ HAITSKÉHO KLUKA
      Tak jako žáci našich škol i na Haiti dostávají děti svá vysvědčení. Na následující
straně se můžete podívat, jak prospívá „náš“ kluk, Désilus Dieuny, kterého jsme adoptovali
na dálku (hlavní část příspěvku na školné pochází z vašeho sběru).
Vysvětlivky:  Nejlepší  hodnocení je 10, uvedeno za obě  čtvrtletí;  předměty-náboženství,
jazyk,  francouz.čtení,  diktáty,  kreolské  čtení,  diktáty,  matematika,  psaní+přepis,
občan.výchova, přírodopis, výtvarná výchova, poezie, celkem bodů, průměr

Na zimním
čísle



ALFONZe se podíleli:
Vendy  Fleischerová,  Míša  Unzeitigová,  Zuzka  Šmehlíková  (8.A),  Míša  Zajícová,Terka
Kaprálová,  Vašek  Havlíček,  Adéla  Nosálová,  Ivča  Marková  (7.C)p.uč.Josef  Václavík,
p.uč.Martina Fišerová

2.číslo Alfonze (zima) vychází 27.3.2008


