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Sametová revoluce

                 



Sametová revoluce je označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. 
prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického 
zřízení na demokratické principy. Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj 
nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. 
Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností, StB, LM a 
vojáky, byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný 
život. Název vymyslel český novinář, od kterého se rychle dostal do zahraničních médií a 
následně i do Československa, kde byl rychle přijat. Termín se pak začal využívat jako 
synonymum pro revoluce, u kterých je moc získána bez násilí. 

Listopad 1989 je v myslích více než 30 milionů obyvatel tehdy existujících států NDR a 
Československa zapsán jako období revolučních změn. V tomto měsíci roku 1989 v podstatné 
části střední Evropy vyvrcholil proces rozpadu komunismu. Změny totalitních režimů k 
počátkům demokracie, tehdy již proběhlé v Maďarsku a Polsku, zasáhly také tehdejší 
Československo a NDR (východní Německo). Dne 9. listopadu padla berlínská zeď, po celém 
světě známý symbol komunistické totality a nyní i jejího pádu. V Praze byla 17. listopadu, v den
50. výročí událostí listopadu 1939, policií brutálně zastavena studentská demonstrace a tím 
byl započat proces označovaný jako „Sametová revoluce“.            vybrala Hanka a Natka

     Zvonění  klíči  ?  Obrovská euforie.  Setkání  s  úžasnými  lidmi.  Pocit  naplnění  a
prospěšnosti,  kopírování  materiálů  na  olomoucké  fildě  „k  otevření  očí“,  k  odkrytí
socialistické reality, a jejich tajné vylepování na šumperských ulicích. Stávka, studium
jde stranou. Sníh, rychlý nástup zimy. Stojíme s ostatními studenty před kolejemi,
pak už nejen s nimi na náměstích,  scházíme se v tělocvičně  UP.  Zmatená mediální
zpravodajství. V.Havel bude už napořád „mým“ prezidentem. Naděje, naděje, naděje …
     Těžko uvěřit, že už je to 20 let !! Nesnáším větu „Za komunistů bylo líp“ - navzdory
tomu, že naše země je opět plná morální špíny, korupce, podvádění za účelem osobního
zisku a že jí schází cit, soucit, pokora a slušnost.....                                          M.F.

Na co si pamatujete před 17. listopadem 1989?
p.druž. Kovalová:
fronta na banány, žvýkačky Pedro,Tuzex a bony, šumák za 70 haléřů.
p.uč. Jílková  :  
céčka,tesilky,dederonky.
p.uč. Čadilová:
velké fronty na banány,ovoce,tenisky číny.
p.uč. Křivohlávek:
pionýrské šátky, pionýr, vlajky na balkónech, prvomájové oslavy: „Ten kdo stojí na 
chodníku, nemiluje republiku!“
p.druž. Hajduková:
céčka,Rubikova kostka.
p.uč. Ondráčková:
celní prohlášení, mončičák, Tatra 603, pan Vajíčko,trabant, NDR(výjezdy), vojáci v kasárnách,



Jugoslávie(víza), pionýrské šátky, CKM, průvody na 1. máje, spartakiáda.
Mlčochová:
céčka, ubrousky, cvičební úbor, na Vánoce pomeranče, banány, obchody do 18:00, v sobotu do 
12:00, 1x za 5 let spartakiáda
Kalandrová  
Nedalo se jezdit do zahraničí, musely být vízové doložky.
p.řed.Pavelka
fronty na banány, fronty na barevné ruské televizory
p.vedoucí stravovny Kubíčková:
sovětská armáda, soudruzi, v obchodech nic nebylo, 
dederonové košile,nikam se nesmělo, všechny budovy šedé
p.uč. Motl:
široké zvonové kalhoty, Bob a Bobek, 
Radovanovy radovánky, céčka.
p.uč.Blahová:
mléko v láhvi s hlinikovým uzávěrem (nahoře byla smetana), 
texasky(rifle prošívané žlutou nití), tmavomodrý baloňák.
Václavík:
protivné povinné schůze.
Paní uklízečka:
v obchodech kačení mýdlo, trabanty, pojízdné prodejny, tanky.
Horáková:
nebylo ovoce, nemohlo se volně cestovat, nebylo svobodné vyjadřování,tuzexy, obchody se 
zahraničním zbožím.
                                                                    ptaly se Kája, Verča, Bára, Kačka

BYLO – NEBYLO
p.ředitel o prázdninových změnách: Proběhla rekonstrukce elektroinstalace, snižování
stropů v místnostech (třídy i kabinety) 2.poschodí. S tím byla spojená výměna osvětlovacích 
těles, přeložení telefon.linek, inovace slaboproudých rozvodů (školní rozhlas) a datových 
rozvodů (zásuvky v každé třídě). Po stavební stránce došlo ke škrábání původních maleb, 
vyrovnání povrchu stěn a jejich vymalování. Celková investice tedy činila kolem 4 mil Kč.
Od září přešla naše škola na 2.stupni na internetovou žákovskou knížku i třídní knihu.  

První třídní schůzky se především z tohoto důvodu konaly už 8.9.

9.třídy uskutečnily 10.9. zeměpisnou exkurzi Přechod Jeseníků.

25.9. školní družina zorganizovala noční prohlídku Bouzova.

29.9. p.uč.Blahová se svou třídou „prozkoumala“ v rámci projektu LES okolí Hoštejna.

2. a 3.třídy viděly práci Policie ČR a ukázku činnosti psovodů (Ajaxův zápisník).

5.10. navštívily 5.třídy planetárium v Ostravě.

1.-4.třídy zhlédly v šumperském divadle Policejní pohádku.

   12.-16.10. proběhl sběrový týden, organizovaný tentokrát 9.C a tradičně určený pro 
získání finančních prostředků na adoptovaného chlapce z Haiti. Celkem jsme nasbírali 
5451,5kg papíru. Na 1.st.byly nejúspěšnější třídy: 1. 4.A, 2. 5.A, 3. 3.A; na 2.stupni: 1. 9.C,



2. 7.A, 3. 7.B.
   V klášterním kostele se konal výchovný koncert Hudební nástroje ve světě (K.Kocůrek).

Skupina žáků se také letos pod vedením svých trenérů, p.uč.Motla a Krhánka, 
připravovala na účast v soutěži First lego league.
Na školní samosprávě, vedené letos opět V.Havlíčkem z 9.C, se zástupci tříd dozvěděli 
mj. bližší informace o sběru drobného elektroodpadu (projekt Recyklohraní), o třídění 
plastových obalů a sběru hliníkových víček.
V úterý 27.10. 2009 se uskutečnila již počtvrté akce školní družiny - dýňování. 
Lampičkový průvod si světýlky posvítil na cestu od sovy až ke škole. Tajemná zahrada nabídla 
více než 200 dětem různé soutěže, malé pohoštění i sladkou odměnu. Závěr akce patřil ohňové
show.

31.10.-8.11. se uskutečnil poznávací a vzdělávací zájezd žáků 8. a 9.tříd do Cardiffu 
(více v příštím čísle).

Rozhovor s novými členkami redakce
Kolik je vám let?
Kája:12                    Kačka:12
Verča:12                 Eliška:12
Hanča:12                 Barča:13
Haňa:15                   Natka:14
Jakou máte přezdívku?
Kája:Kajush
Kačka:Kačík



Verča:Veve
Eliška:Čmela
Hanča:Hannah Montana
Barča:Bajaja
Haňa:Joža
Natka:NATO
Vaše koníčky?
Kája:orienťák
Kačka:aerobic,keramika
Verča: aerobic a koně
Eliška:gymnastika,zpívání a housle
Hanča: hip-hop,aerobic,latinsko-americké tance
Barča: baseball
Haňa: taj-či,judo
Natka: taj-či,drezura
Oblíbená kniha?
Kája:Harry Potter
Kačka:Rodiče jsou taky lidi
Verča:Čarodějky z jezdecké školy
Eliška:Nanynka a Málinka
Hanča:Panna a blíženec
Barča:Šarlotina pavučinka
Haňa:Stmívání
Natka:Smečka
Oblíbené versus neoblíbené předměty?
Kája:JČ,O,Z,PŘ,TV,F/AJ,N,M
Kačka:D,PŘ,TV,PČ/Č,AJ,M
Verča:O,F,TV,Č,PČ/AJ,N,M
Eliška:D,AJ,HV/M,VV
Hanča:všecky se daj přežít
Barča:D,Z,Č,M,PŘ/všecky se daj zkousnout
Haňa:občas se to dá
Natka:PŘ,VV/Č,HV,Z
Co byste změnily na naší škole?
Kája:lepší jídlo a víc výběru
Kačka:nástěnky
Verča:vymalovat jinak třídy
Eliška:nástěnky
Hanča:bazén místo tělocvičny
Barča:barvu školy a nechci elektronickou ŽK
Haňa:jídelna a taky nechci el. ŽK
Natka:jídelnu a výběr z více jídel
Váš oblíbenec?
Kája:Katy Perry,lady Gaga,Miley Cyrus
Kačka:Miley Cyrus,Jonas brothers
Verča:Lady Gaga,Avril Lavigne,The Veronicas
Eliška:Alexej Bordukov, Tomáš Klus



Hanča:Hannah Montana
Barča:Lady Gaga,Nely Furtado,Madona, UDG
Haňa:-
Natka:-
Co byste udělaly s balíkem peněz?
Kája:Adoptovala bych co nejvíc chudých dětí.
Kačka:Část na chudý děcka a na koncerty mých oblíbených hvězd.
Verča:Stádo koní,jela bych na dovolenou.
Eliška:Pomáhala bych dětem v Africe.
Hanča:Jela na cestu kolem světa,něco bych dala chudým dětem a šla bych nakupovat.
Barča:Část na charitu,do útulku a zbytek bych si nechala.
Haňa:Na vědu a určitě bych to nepodpálila.
Natka:Do Afriky a na zvířecí útulky.
                                                                                                 zpovídala Áďa

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Ilustrovaná encyklopedie odívání
Braunová, Petra: Princové nemyjou záchody
-doplněno bylo několik anglických titulů

CO BYCH ... , KDYBYCH ... 

p.uč. Josef Václavík

Kdybych byl zvíře, byl bych :  velký kocour, protože je hodně pohodový
Kdybych byl rostlina, byl bych : chmel, protože k té rostlině mám vřelý vztah
Kdybych byl jídlo, byl bych : řízek, protože k tomu jídlu mám také vřelý vztah
Kdybych byl kniha, byl bych : celá knihovna, jedna knížka je pro člověka málo
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych : červenec - začínají prázdniny
Kdybych byl nábytek, byl bych : postel, protože je to pohoda pohodička
Kdybych byl histor.osobnost, byl bych : Karel Havlíček Borovský, protože to je chytrý 
chlap
Kdybych byl prezident, tak bych : byl Tomáš Garrigue Masaryk – prezident, který za něco 
stál
Kdybych si mohl vybrat, v kterém městě budu žít, byly by to : Ostrava, Šumperk nebo 
Hlučín, bo je to nejhezčí místo na světě
                                                                           
p.uč.Michal Marošek                          
         
Kdybych byl zvíře, byl bych :    já už zvíře jsem
Kdybych byl rostlina, byl bych :  hruška ,protože je z ní dobrá hruškovice
Kdybych byl jídlo, byl bych : nějaký kus masa, protože ho mám rád
Kdybych byl kniha, byl bych : Walter Tevis - Zpěv drozda 
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych : srpen- mám narozeniny
Kdybych byl nábytek, byl bych :  NEODPOVÍDÁM



Kdybych byl histor.osobnost, byl bych :  jsem to, co jsem, a nechci být někým jiným 
Kdybych byla prezident, tak bych : ani jedním z nich bych nechtěl být 
Kdybych si mohl vybrat, v kterém městě budu žít, byl/a/o by to : nebylo by to město, 
protože bych bydlel  na samotě u lesa
         
                                                         zaznamenaly Eliška a Hanka

              IN                                OUT
      
     Třídit odpad.                                                             Chodit pozdě do školy.
     Snídat musli.                                                             Urážet se kvůli blbostem.
     Nosit přívěšky.                                                          Koukat se pořád na telku.
     Mít nějakého koníčka (=hobby).                                Odmlouvat.
     Hrát na hudební nástroj.                                           Držet dietu, i když jsi hubený.
     Pěstovat kytky.                                                         Nečíst knížku.    
                                                                                                      Eliška a Hanka

CO FRČÍ
 Facebook

Nic nefrčí na netu tolik jako Facebook: 200
milionů lidí z celého světa využívá tuto síť,
nejrozšířenější sociální internetovou stránku. A
skoro všichni navíc každý den. Není divu, protože
Facebook toho může hodně nabídnout. Dostaneš
přidělenou profilovou stránku, na které se můžeš
představit. Uložíš sem fotky a videa. Když budeš
někoho na Facebooku znát, zařadíš si ho mezi
„přátele“ do svého seznamu kontaktů. Na „nástěnce“ ti budou návštěvníci tvé stránky nechávat
veřejné vzkazy. Přihlášení uživatelé si posílají osobní zprávy nebo můžou chatovat on-line. 
Facebook ale umí i víc. S lidmi se stejným zájmem můžeš vytvořit skupinu, můžeš jim posílat 
aktuální zprávy nebo je zvát na setkání, chaty a párty. Můžeš být taky „fanoušek“ něčeho a 
budeš o té věci automaticky dostávat novinky. A to není všechno: 3 000 různých programů ti 
umožňuje si Facebook sestavit podle vlastních přání, například se sbírkou fotek, novinkami o 
stars nebo nějakými společnými hrami..

Udržuj své kontakty.Jakmile máš dostatek kontaktů, můžeš 
přidat plyn: každý den pošli aspoň jednu hromadnou zprávu. 
Zapiš si kamarády do narozeninového kalendáře, tak jim 
můžeš posílat osobní blahopřání. Zvi je na pravidelné 

chaty nebo jim posílej malé dárečky, které jsou v 
hrách. Tak na tebe nepřestanou myslet.

POUŽÍVÁŠ TWITTER? MŮŽEŠ SI HO 



PŘEVÉST NA FACEBOOK.Spousta celebrit má Twitter – jestli ho ráda používáš i ty, tak si 
ho jednoduše převeď na Facebook! Žádný problém – přihlas se na svůj Facebook a zadej do 
vyhledávače „Twitter“. Nainstaluj si aplikaci Twitter a řiď se pokyny. Je to fakt děsně 
snadné!

Vyber si správné přátele.Na Facebooku nezáleží na tom, kolik lidí znáš. Je totiž důležitější, 
abys znala ty pravé! Do okruhu přátel si nepřibírej nikoho neznámého: dobře vybraný okruh 
přátel dodává nádech exkluzivity. Na hvězdy můžeš zapomenout: hodně celebrit, které se na 
Facebooku vyskytují, jsou podvodníci. Oproti MySpace jsou na Facebooku opravdoví přátelé 
důležitější. (Špatný výběr může vést až ke kyberšikaně, na níž doplatila 15-letá Britka Holly. 
Poté, co ji její spolužačky na síti očernily a místo přátelství se dočkala jen nadávek a 
zesměšňování, spáchala sebevraždu. Jiná britská dívka si přes Facebook domluvila rande se 
svým vrahem.)                                                                                    Kája

TOP
TOP 10 Filmů

1) Nový Měsíc
2) Stmívání
3) Titanic
4) Hannah Montana: Ve filmu
5) Let’s dance 2
6) Harry Potter a Princ dvojí krve
7) Kdo hulí, umí.
8) Harry Potter a Relikvie smrti : část 1
9) Milionář z chatrče
10) Lexx: The Dark Zone

TOP Osobnosti

1) Michael Jackson 
2) Miley Cyrus 
3) Robert Pattinson 
4) Patrick Swayze 
5) Vanessa Hudgens 
6) Ashley Tisdale 
7) Kristen Stewart 
8) Hilary Duff 
9) Selena Gomez 
10) Avril Lavigne 

Top hudební skupiny

1) 5angels 
2) The Pussycat Dolls 
3) The Jonas Brothers



4) Europe 
5) Nightwish 
6) US5 
7) Aloha From Hell1 
8) The Veronicas 
9) Linkin Park 
10) Lunetic 

TOP Songy

1) David Guetta ft. Akon - Sexy bitch
2) David Guetta feat Kid Cudi – Memories
3) Inna – Hot
4) Linkin Park - Enth E Nd
5) Nelly Furtado - Manos al aire
6) Pixie lott - Mama Do
7) PitBull - I know you want Me
8) Shakira - She Wolf
9) Cascada - Evacuate The Dancefloor 
10) Basshunter - Every Morning
                                                vybrala Kája

FILMY-co bylo, bude a na co se těším
Zataženo, občas trakaře

Flint Lockwood od dětství snil o tom, jak vymyslí něco, 
co by změnilo životy lidí. Bohužel, veškeré jeho 
absurdní vynálezy (například boty ve spreji, odplešovač 
hlav nebo překladač opičích myšlenek) způsobily 
problémy jemu, jeho rodičům a jeho rodnému městu. 
Ale tenhle trochu bléznivý optimista se nikdy nevzdal 
svého celoživotního cíle a nyní má šanci změnit životy 

všech ve městě k lepšímu. Flint je pochopitelně nadšený, ale pořád má nepříjemný pocit, že se 
něco pokazí...

Sam Sparks je milá, mladá a nadšená televizní rosnička na částečný úvazek, která sní o tom, 
že se stane profesionální moderátorkou zpráv o počasí. Dostane šanci
poté, co zažije a exkluzivně informuje o nejfantastičtějším počasí v
dějinách – o cheeseburgerovém dešti! Jak Flintův stroj na jídlo
vyrábí další a další variace "jedlého počasí", stoupá její hvězda
doslova po celém světě. Všechno je naprosto dokonalé až do chvíle,
než Sam v předpovědi počasí objeví velké, neplánované "jídelné
bouře". Právě ona je ale tím jediným člověkem, který může Flintovi
pomoci zvládnout jeho stroj, který se vymkl kontrole, ale pokud se do
toho pustí, riskuje, že světu odhalí svou druhou tvář, kterou před ním do té doby tajila, a 



možná se bude dokonce nucena vzdát i svého snu........

Opičák Steve je Flintův nejlepší (a jediný) přítel a nejoddanější kolega. Flint, přesvědčený 
o tom, že by lidské životy obohatilo, kdyby lidé rozuměli hlubokým a rozvážným myšlenkám 
zvířat, vymyslel Překladač opičích myšlenek. Bohužel, prakticky jediná myšlenka, která se 
Steveovi honí v jeho drobném opičím mozku, je "Hlad! Hlad! Hlad! Hlad!" :D Co všechno ti tři 
zažijí, na to se běžte podívat do kina.

Stmívání 2: Nový měsíc
Tento film je pokračováním romantického, trochu horového příběhu Stmívání, natočeného 
podle ságy knih od Stephenie Meyerové.



Bella slaví osmnácté narozeniny, z kterých má   mírnou depresi a slavit je vůbec nechce. Z   
jakého důvodu? Důvod je prostý, Edwardovi je sedmnáct a víc mu nikdy nebude, protože je 
upír. Bella chce být stále proměněna, ale to ji Edward nedovolí. Alice, specialistka na 
organizování oslav, připraví u Cullenů menší oslavu narozenin. Bella je přemluvena a oslavy se 
zúčastní. Při rozbalování dárku se řízne o papír a na jejím prstě se objeví kapička krve. 
Jasper, nejnovější vegetarián ovšem pachu
krve neodolá a vrhá se na Bellu. Zastaví ho až
zbytek rodiny. 
Edward si vyčítá, že již podruhé přivedl Bellu
do ohrožení života. Proto se rozhodne dle
svého nejlepšího uvážení a rozejde se s ní.
Celá rodina se odstěhuje daleko od Forks a
Bella zůstává v malém městečku se svým
pocitem prázdnoty.
Dle jejích nejbližších přátel se z ní stane
chodící mrtvola, po čase se ukáže, že si sama
ani moc toto období truchlení nepamatuje. Po
naléhání otce se rozhodne jet s Jessikou na
výlet do Port Angeles, do kina. Cestou potkají

partu chlapů podobajících se těm, kteří
ji chtěli znásilnit minulý rok. Bella sama
neví, co dělá, ale jde blíže k neznámým 
osobám a v tom se v její hlavě ozve 
hlas   Edwarda  , který ji prosí, aby to 
nedělala. Opuštěné a zklamané Belle se 
tento pocit líbí, naplňuje ji jeho 
sametový hlas. Když zjistí, že jeho hlas
se objevuje vždy, když chce udělat 
hloupost, která ji ohrožuje, rozhodne 
se koupit si staré nefunkční motorky. 

Jelikož nemá moc peněz na opravu, hledá jiné řešení. Vzpomene si na Jacoba Blacka, šikovného
kamaráda z dětství, který je velice zručný v opravování motorek a všeho co jezdí. A tak Bella 
překonává svoji samotu, každý den tráví v La Push a je velice šťastná v přítomnosti svého 
nejlepšího přítele. 
Bella také přemluví Jacoba, aby s ní šel hledat mýtinu, kde jí Edward řekl, kdo ve skutečnosti 
je. On ji jako správný kamarád pomáhá, ale mýtinu nemohou najít. Po pár dnech se Jacob 
začne před Bellou schovávat, když za ním přijede, je velice nervózní a pošle ji pryč. Belle se 
nelíbí, že opustil své staré kamarády a je jen s partou Sama, ale není to tak dávno, co se jeho 
party bál. Po delším pátrání zjistí, že je Jacob vlkodlak. Přijde za   Jacobem a  poví mu , že se   
ho nebojí a že chce aby byli přáteli. Bella pobývá dlouho v rezervaci a stihla si všimnout, jak se
místní mládež baví skákáním z útesu, Jacob jí slíbí, že jednou s ní půjde tedy také skákat. Bylo
krásné počasí, ale Jacob byl na povinné obchůzce kolem rezervace, a tak se rozhodla, že půjde
skočit sama, dlouho neslyšela Edwardův hlas a to byla její priorita. Než došla na útes, počasí 
se změnilo, vypadalo to na hroznou bouřku a moře bylo neklidné. Bella skočila, ten pocit byl 
osvobozující, ale jakmile dopadla do moře, vzal ji proud a nechtěl ji pustit nad hladinu. I když 



nemohla dýchat, věděla, že umírá, ale přesto byla šťastná, že poslední, co slyší, je Jeho hlas. 
Silná ruka ji včas vytáhla ven. Jacob ji na poslední chvíli zachránil. Když dojela domů, uviděla 
na příjezdové cestě auto Cullenů. V bytě na ni čeká Alice, poví jí, že viděla, jak chce spáchat 
sebevraždu. Ovšem Rossalie to řekne Edwardovi a ten se rozhodně, že bez Belly žít nebude, 
odjede do Itálie ke starému rodu upírů, který je pokládán za královský. Chce za bílého dne 
porušit hlavní zákon o odhalení upírů, za který se trestá smrtí. Bella na poslední chvíli 
Edwarda zastaví, ale královský rod si je přesto předvolá. Po prozkoušení jejich nadpřirozených
darů jim nabídnou, aby se k nim přidali. Slušně odmítnou a vrací se rychle do Forks.
Victorie celou dobu spřádala plány a vytvořila si armádu novorozených upírů. Edward s novým 
mladým vlkodlakem odvedou Bellu do bezpečí a zbytek rodiny jde do boje proti novorozeným. 
Ale největší boj se odehraje právě u nich. Victoria se svým oblíbeným mladým upírem jde pro 
Bellu a chce ji zabít. Vše nakonec dobře dopadne!!!

                                                                      Terka

HÁDEJ, KDO JSEM ?

Jsem český národní strom. Často se vyskytuji v teplých
dubohabrových lesích. Jsem listnatý strom a  na podzim opadávám.
Kvetu malými žlutými květy,které se v létě mění na malé  žluté
kuličky. Z mých květů se dělá lahodný čaj a mé dřevo slouží k výrobě
hudebních nástrojů a ložnicového nábytku. V minulosti si mě lidé
sadili blízko svých domů a v létě pak sedávali ve stínu mých listů.
(lípa srdčitá)                                                              Marek Šváb,
4.C

                                           Brzy na jaře rozkvetu drobným bílým 
květem. Z květu se pak            
                                           utvoří zelená podlouhlá bobule. Přes 
celé léto se neustále zvětšuji 
                                           a pomalu měním barvu na modrofialovou.
Na konci léta je ze mne 
                                           chutné ovoce. Dětem velmi chutnám a 
dospělí ze mne dělají  
                                           kompot nebo povidla a někdy i 
slivovici.Víte, co jsem za strom?               
                                                                                                         
(švestka)

                                                                          Jolana Švábová, 4.C     

                                           Moje plody mají všichni rádi.Pocházím z Číny, do Česka jsem se      
                                           rozšířila z Itálie.V Česku se mi daří na jižní Moravě. Nesvědčí mi   
                                           silné větry a jarní mrazy mi také škodí. Mám ráda mírnou zimu. 
                                           Když mám dobré klimatické podmínky, je má koruna samý květ a  



mé plody dozrávají uprostřed léta.Jsou to peckovice s oranžovým oplodím. Jí se v čerstvém 
stavu nebo se zavařují. Jsem velmi oblíbená pro kyselosladkou chuť a příjemnou vůni. Děti mě 
znají už  od batolete. Pyré z mé dužiny jim moc chutná.          (meruňka)
                                                                    Veronika Šebestová, 4.C

 

NAŠE ÓČKA
Loud Hill
Členové kapely:  Vláďa Špička
                            Daniel Stryk
                            Matěj Korger
                            (všichni 8.B)
Kdo na co hraje?
Vláďa hraje na bicí, Dan na kytaru a Matěj na basu. Dan a Matěj také zpívají.
Máte nějaký hudební vzor?
Blink 182, ale i spousta dalších.
Jaký styl hrajete?
Tvrdší pop-rock.
Jak a kdy kapela vznikla?
Nápad utvořit kapelu vznikl na konci 6.třídy, první zkouška byla na začátku 7. třídy.
Původně jsme hrály s basákem Ríšou, ale v lednu jsme ho vyměnili za Matěje.
Vystupovaly jste už někde?
Ještě ne, ale chtěli bychom začít zhruba po Novém roce.
Jaké jste složili písně?
Zpíváme anglicky, písní máme zatím 7, líbí se nám samozdřejmě všechny,
ale za nejpovedenější považujeme písně: No more days, Actor Future a Myself.
Máte www stránky?
Kdo nemá. :)
Jaké?
www.loudhill.estranky.cz
Jinak máme taky profila na facebooku :)                               zapsaly Bára a Verča

ANKETA
Komu fandíš v   Superstar  ?  

Honza, 6.B: Monika Bagárová
Míša, 8.A :  Monika Bagárová
Nikola, 8.A: Leona Šenková
Lýda, 6.A: Monika Bagárová
p.uč Blahová: Monika Bagárová,
Chodúr, Stará, a stejně nejlíp
recituje Mareš
Zuzka, 7.A:  Monika Bagárová
Hana, 7.A: Monika Bagárová
Lucka, 8.B: Puskailer, Lacho



Klára,  4.B: Bagárová, Puskailer
Vojta,  3.A:  Ben
Laďa, 4.B:  Ben
Eliška,  4.B: Bagárová
Lukáš,  6.A:  Ben   

           Verča a Kája

RYCHLÉ MŇAMKY
Tentokrát jsme se rozhodly, že když je teď všude spousta ovoce, tak vám poradíme, co s ním 
dělat, aby se vám neomrzelo jíst ho (taky by se mohla objevit lehká alergie =p).

Ovocný salát
(jedna porce na svačinu do školy, samozřejmě si můžete udělat víc :D) 

Příprava: asi 10 minut

Potřebujeme:

(když nemáme všechno ovoce, tak můžeme dát i jiné!)

* 3 jahody 
* 2 meruňky
* 4 kuličky hroznového vína
* 1/2 kiwi
* 1 plátek ananasu
* 1/2 jablka
* 1/4 pomeranče

1. Všechno ovoce omyjeme, osušíme a podle potřeby oloupeme. Nakrájíme na přibližně stejně 
velké dílky.

2. Smícháme a dáme do krabičky na svačinu. Pokud na ovoce kápneme trochu citronové šťávy, 
můžeme si salát připravit už večer, dát jej do lednice a sníst jej až druhý den. 

Podobným způsobem můžeme vyrobit i ovocné špízy, ovoce (jablka, hrušky, banány, pomeranče,
hroznové víno,...) nakrájíme na plátky, nebo drobné kostičky a napíchneme na špejle. Dáme na 
talíř, podle chuti ozdobíme....třeba posypeme skořicí (jen trochu na ovonění), popř.kokosem, 
kakaem...

Domácí tyčinky  

Příprava: 10 minut + 15 minut pečení

Potřebujeme:

* 120 g másla
* 100 g třtinového cukru (může být i normální)
* 140 g ovesných vloček
* 100 g nahrubo sekaných lískových ořechů
* 3 lžíce sušeného ovoce

1. Při mírné teplotě rozpustíme v hrnci máslo, přisypeme cukr a mícháme až do jeho 



rozpuštění. Poté vypneme vařič a karamelovou hmotu smícháme se zbytkem surovin.

2. Vzniklou směs rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme asi 15 minut v 
troubě předehřáté na 170 °C. Vychladlé krájíme na tyčinky.

3. Můžeme i namočit do rozpuštěné čokolády :D

                         PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!!!!!!!

                                                                                                            Míša a Terka

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ                                 

▪Mladá čerstvě vystudovaná psycholožka, blondýnka, nastupuje do první práce. Stává se 
psychologem na základní škole a hned je aktivní a hledá, kde začít, jak se uvést v dobrérm 
světle. Jde na školní dvůr a tam vidí hlouček chlapečků, jak si hrají, a pak jednoho, který stojí
opodál, nic nedělá, jen tak popojde krok vlevo, pak dva doprava.
Psycholožka si říká: "No to je jasné, introvert, začnu s ním a zapojím ho do hry."
Jde k němu a říká: "Copak se děje, že si dneska nehraješ s ostatními?"
Chlapeček na to: "Já jsem brankář!"

▪Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: "Proč mají indiáni tak ošklivá jména?"
"Jak ošklivá?" odpovídá náčelník," tobě se nelíbí silný medvěd, nebo bystrý sokol?"
"Líbí." - "Tak o co ti vlastně jde, smrdutý skunku?"

▪Malý dinosaurus se ptá matky: "Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?"
"Ne, synku, dostaneš se do muzea."

▪Potkají se tři babičky a chlubí se svými vnuky.
"Můj vnuk bude doktorem. Pořád si hraje s ampulkama a stříkačkama a něco si píchá."
"Můj vnuk bude asi agronom. Sází na zahradě konopí a mák a čeká na úrodu."
"Můj vnuk bude určitě šofér. Namočí si hadr do benzínu, hodí si ho na hlavu a řekne: "Teď mě 
neruš, babi, bude jízda!"

▪Jednoho dne se dcerka ptá maminky:
"Mami, proč máš některé vlasy bílé?"
"To je z tvého zlobení. Pokaždé, 

když provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas."
"A mami, proč má babička bílou celou hlavu???"

▪Malý Jiříček se ptá otce:
"Proč je Tichý oceán Tichý?"
Tatínek se zlobí:
"Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?"
"Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?

▪"Tati, kde jsou Krkonoše?"
"Já nevím, máma pořád něco uklízí!"

▪Přijdou rodiče do obchodu s hračkami a chtějí pro svého synka puzzle.
Prodavač doporučí nejjednodušší, 100 kousků. Druhý den jsou zpátky, že chtějí něco 
složitějšího, synkovi to zabralo sotva 10 minut. Dostanou 1000kusové.



Další den se to opakuje, tentokrát mu to zabralo sotva 30 minut, a tak rodiče chtějí to 
nejsložitější puzzle, které v obchodě je. Prodavač vytáhne zezadu skutečný skvost pro 
mistry, 30 000 kousků v deseti krabicích. Další den jsou rodiče, již značně naštvaní zpátky, 
synek to měl hotové za hodinu a ptají se, jestli nemají něco ještě složitějšího, aby od něj měli 
pokoj alespoň celý večer. Prodavač se zamyslí, vytáhne zpod pultu pytlík strouhanky a povídá: 
"Ať si zkusí složit tři rohlíky !"

▪Dítě se začíná smát ve věku čtyř týdnů. Do té doby vás vidí rozmazaně.

▪Synek se ptá tatínka: "Tati, kdy si indiáni malují obličeje?"
Tatínek odpoví: "Když se chystají do boje."
"Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem a maluje se!"

▪Jídlo máš v pračce, jsem u psychiatra.
Máma                                                                               

PERLIČKY
● Jedlá houba je václavík.

● Kloub je část těla, která nám umožní zahýbat.

● Hladké svalstvo máme na zadnici.

● Strom má dřevěnou nohu s listy.

● Savci sají mléko, např. ryby, obojživelníci a dravci.

● Máme svaly hladké a hrubé.               veselý přírodopis pro vás zaznamenává p.uč.Blahová

                 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Nová soutěžní hra České děti čtou s Ježíškem

Heslo hry: Knížku ničím nenahradíš

Je všeobecně známým, a tak trochu alarmujícím faktem, že dnešní moderní doba vytlačuje 
čtení knih z dětského povědomí. Zkušenosti pedagogů i rodičů ukazují, že děti čtou málo a že i
úroveň čtenářských schopností je nízká.

Cílem naší nové soutěžní hry je tedy přivést děti ke čtení, ukázat jim, že kniha je základním 
zdrojem poučení, radosti i zábavy.

Zároveň je tato soutěž průzkumem, co vlastně dnešní děti čtou, které knihy či žánry je 
zajímají a co kniha v jejich životě znamená.

Novinkou soutěžní hry je aktivní účast rodičů, prarodičů i starších sourozenců. Soutěže se 
též mohou zúčastnit školy, školky, družiny  i jiná dětská zařízení. Hra je prostě pro všechny.

 Pravidla

Soutěžící na lístek, který je součástí propozic, odpoví na několik otázek, týkajících se jejich 
čtenářských zájmů a priorit, nakreslí a popíší svého knižního hrdinu a příběh ze své oblíbené 
knihy. Pokud vám nebude stačit místo, můžete použít i svůj vlastní čistý papír.



Soutěžní e-formulář si soutěžící mohou stáhnout:    www.ceskyjezisek.cz  

Soutěžit mohou jednotlivci, dětské kolektivy (třídy, školní družiny, oddíly), ale i dospělí. Hra 
probíhá od 1. října 2009 do 15. ledna 2010.

 Odborná porota, jejímiž členy budou i učitelé a knihovníci, vybere dvacet nejzajímavějších 
odpovědí, názorů a obrázků. V rámci hry budou probíhat v dětských časopisech a dalších 
médiích diskuse o dětské knize, o čtenářství, o významu knihy jako kulturního fenoménu i 
výchovného prostředku.

Ceny do soutěže:

1. místo:          Notebook, PSP, mobil

2. místo:          PSP, mobil

3. místo:          Mobil

4. - 20. místo: Drobné dárečky od ježíška

Své podepsané práce, u dětí včetně podpisu zákonných zástupců, a opatřené svou přesnou 
adresou zasílejte na adresu: Ježíšek, 370 04 České Budějovice. Kolektivní práce musí být 
podepsány učitelem či vychovatelem.

Hra bude mít dva základní výstupy. Prvním bude odborně zpracovaný souhrn dětských 
reakcí a odpovědí na otázky, položené v soutěžní hře. Tato rešerše bude představovat jistou 
sociologickou sondu s nezanedbatelným počtem respondentů a bude tak sloužit jako orientace 
v názorech a postupech škol a školských zařízení, nakladatelství, knihoven i rodin. Studie bude
poskytnuta příslušným institucím i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Druhým výstupem bude pohádková knížka z Ježíškova světa ( pracovní název: Ježíšek a 
hrdinové dětských knih), tématicky vycházející z přání dětí tak, jak se projeví tyto zájmy 
v soutěžní hře.

Inspirací vám může být i nedávno skončená celonárodní anketa KNIHA MÉHO SRDCE  .  
Konečné pořadí oblíbených titulů:

1. Z.Jirotka: Saturnin                        38 430 hlasů

2. B.Němcová: Babička                       29 935 h.

3. A.de Saint-Exupéry: Malý princ     24 232 h.

4. S.Meyerová : Stmívání                   24 217 h.

5. J.K.Rowlingová: Harry Potter         22 665 h.

6. M.Waltari: Egypťan Sinuhet          19 674 h.

7. A.Lindgrenová: Děti z Bullerbynu                14 245 h.

8. B.MacDonaldová: Co život dal a vzal            13 384 h.

9. J.R.R.Tolkien: Pán prstenů                          12 941 h.

10.J.Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka     10 362 h.



11.J.Foglar: Rychlé šípy                                   9 721 h.

12. P.Coelho: Alchymista                                  6 742 h.

CITÁTY
►Chvilka stačí, abychom si někoho oblíbili na celý život,
   ale celý život nestačí,abychom na něho zapomněli.                       Stefan Zweig

►Pravá láska je ta,která zůstává stále,
  ať ji dáváme všechno,nebo jí všechno odpíráme.                           J. W.Goethe

►Velkou lásku nerozlučně provází hluboký rozum.                          Gončarov

►Život je dlouhý dosti,i když víš,jak ho prožít.

►Milovat není jen mít rád,milovat je věřit a pravdu znát.

►Aby byl člověk šťasten,musí mít to,co si pod štěstím představuje,
a ne to,co si představují jiní.                                                                                                     
                                                                                                        F.Rochefoucauld
►Člověk bez peněz je chudý, bez přítele ještě chudší, ale kdo nemá srdce,
je na dně.                                                                                          Turgeněv
                                                                                                   vybrala Áďa         

SPORT
Přespolní běh
V okresním kole vybojovaly naše holky 1. místo a postup do kola krajského, kde byly opět 
nejlepší – a to přes značně nepříznivé počasí (období první sněhové nadílky) – 15.10. Jeseník !!

1.místo – IV.kategorie – dívky: Kohoutová, 
Rutarová, Kašparová, Kamlerová 



Atletika
okresní kolo atletického čtyřboje : starší žákyně – 1.místo (Kohoutová, Krňávková, Vavříková, 
Vojtíšková, Rutarová); mladší žákyně a žáci – 9., starší žáci – 10.

Orientační běh: 
kategorie:

H5 - 1.Petr Kašpar, 2. Matěj Matoušek, 9. Filip Mátl, 10. Jakub Walter

D5 - 1. Tereza Křivohlávková, 2. Adéla Havlíčková

D7 - 3. K.Machusová, 4. Veronika Švancárová, 7. Eva Bedáňová

H7-  2. Ondřej Rychtařík, 3. Petr Bedáň, 4. Tomáš Rychtařík

D9 – 1. Zuzana Kašparová, 9. Lenka Vaňková

H9 - 4. Jan Žůrek, 9. Václav Havlíček, 10. Jakub Mrkva

Na 1.čísle ALFONZe 2009/10 se podíleli: Hanka
Mondeková (7.A), Bára Kratochvílová, Kája
Machusová, Verča Směšná, Eliška Švábová, Katka
Tomášková (všechny 7.B) , Terka Kaprálová, Áďa
Nosálová, Hanka Novotná, Natka Příkopová, Míša
Zajícová (všechny 9.C), 



Podzimní Alfonz vychází 11.11.2009


