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Spisovatelka Ivona Březinová v Šumperku !!!
   
     Narodila se v Ústí nad Labem,nyní bydlí v Praze.
Věnuje se literatuře pro děti a mládež.
Vystudovala obor český jazyk-dějepis 
na Pedagog.fakultě UJEP v Ústí nad Labem, kde
pracovala jako odborná asistentka.Od r. 1997 je
spisovatelkou na volné noze; vede seminář tvůrčího
psani na Literární akademii v Praze.Je vdaná, má 
2 dcery.
    Je držitelkou řady literárních ocenění; např.
zápis na Honour List IBBY (2004), rytířka Řádu
krásného slova, nominovaná na cenu Magnesia
Litera, Zlatá stuha, opakovaně SUK Cena
knihovníků, učitelů i dětí pro nejčtenější knihy
roku...
    Věnuje se rovněž překladatelské a editorské
činnosti.
    Další informace najdete na stránkách 
www.ivonabrezinova.cz.

Z díla:
Panáček Paneláček, O kočce Kačce, Lufťačky, Trosečníci, Holky na vodítku (Jmenuji se 
Ester, … Alice, … Martina), Začarovaná třída, Teta to plete,Teta to zase plete, Básník 
v báglu, Blonďatá Kerolajn, Báro, nebreč, Bojíš se, Margito?, Blázniví donkichoti, Kozí 
příběh (film), Lentilka pro dědu Edu, Držkou na rohožce, Ať žijí rytíři (film a seriál)....

      Mnohé z nich si můžete vypůjčit ve školní knihovně !



     Naše redaktorky se zúčastnily besedy s paní spisovatelkou v městské knihovně a při té 
příležitosti jí položily několik otázek:     
Co vás vedlo k tomu,abyste začala psát knížky?

Vždy jsem si ráda vymýšlela a ráda jsem si 
hrála na spisovatelku. Dokonce když jsem byla

malá, tak mi říkali, že ze mě bude 
spisovatelka.
Co vás inspiruje k psaní knih?
Všechno, co je kolem mě.Vše, co jsem četla, 
viděla, dokonce mě inspirují i mé zážitky.
Jak dlouho už píšete knížky?
Už tak 16 let.
Jakou čtete literaturu? Jaký je váš 
oblíbený autor a knížka?
Vždy čtu to, co potřebuji, tím myslím, že když
chci napsat nějakou knihu, tak si přečtu 
určitý druh literatury.
Můj nejoblíbenější autor je Iva Procházková a
knihy mám ráda všechny.
Co jste četla v mládí?
Všechno možné, hltala jsem knihu za knihou, 
historické romány.
Máte nějaký literární vzor?
Nemám.

Byl někdy zakomponován v knize i někdo 
z vaší rodiny?
Určitě ano, ale ne záměrně, jen v krátkých epizodách, byly to jen krátké rodinné historky.
Jakou knížku jste napsala jako první?
První byla napsána Panáček paneláček.
Máte domácího
mazlíčka?
Zvíře nemám, mám jen
dvě dcery.
Jak vzpomínáte na ZŠ?
Mé oblíbené předměty
byly čeština, biologie a
dějepis. Neměla jsem
ráda matematiku.
                                    

     Bára a Katka



BYLO-NEBYLO
Od letošního školního roku se zapisuje do internetové
žákovské knížky a třídní knihy již od 5.ročníku.
1.stupeň zhlédl se smíšenými pocity představení
Tučňáci na arše v šumperském divadle; využil také příznivého
počasí k absolvování vycházkového okruhu městem.
SPC Pramínek pod vedením p.Dombiové uskutečnil akce OÁZA – práce s třídním 
kolektivem a Zdravý životní styl. V jeho centru je rovněž možné využít nabídky doučování .
Deváťáci se vydali tradičně na okruh po Jeseníkách, dozvěděli se víc o třídění odpadu 
při exkurzi do ECOPACu a volbě povolání se věnovali na úřadu práce a na výstavě Scholaris 
(prezentace SŠ na Gymnáziu v Šumperku).
     Třídní schůzky proběhly 7.10., 2.12. se bude konat konzultační den.

Školní družina zorganizovala pro děti 24.9. výlet na večerní pohádkový Bouzov a 3.11. 
dýňování s lampičkami.
14.10. se žáci 9.A mohli seznámit s příběhem pana Graumanna (Wintonovo „dítě“ si 
tentokrát pozvala ZŠ Vrchlického); ve stejný den osmáci i deváťáci „ochutnali předkrm“ akce 
Město čte knihu – Blues ze 3 úhlů pohledu. Zúčastní se ještě čtenářské štafety 11.11. a celý 
2.stupeň navštíví filmové představení v kině OKO.

18.-22.10. proběhl sběrový týden na podporu naší „Adopce na dálku“. Celkem jsme 
nasbírali (podle našeho vážení) 7 017 kg papíru, což v průměru činí 292 kg na jednu 
zúčastněnou třídu (celkem se zúčastnilo 24 tříd).  Vítěznou třídou se stala  9.A (818 kg), 
nejlepším jednotlivcem Veronika Šebestová (5.C –300 kg).
na fotografii vidíte aktuální podobu našeho adoptovaného chlapce Désila Dieunyho



Na naši školu dorazil dopis týkající se Adopce na dálku. Dozvěděli jsme se, jak si náš kluk vede
ve škole, jaké obtíže museli na Haiti překonávat po silném zemětřesení (školní rok mohl začít 
až 4.10.); přiložen byl i chlapcův děkovný dopis a informace od charity, která zprostředkovává 
kontakt s Haiti.
Také letos pokračuje RECYKLOHRANÍ (třídění elektroodpadu)– pod patronací 3.B - a 
sběr hliníku.

V čele školní samosprávy budou v letošním školním roce pracovat Zuzana Vavříková 
(9.B), Nikola Churavá (9.A) a Michaela Šímová (7.C).

A.Gural z 8.B vybojoval 3.místo v okresním kole přírodovědného KLOKANa.

Výlet do ZOO
      V pondělí 27.9. jsme s paní učitelkou vyrazili na výlet do Ostravy. Cesta autobusem nám 
rychle uběhla a brzy jsme se ocitli u bran ZOO. Všichni se nejprve nahrnuli do malého 
obchůdku se suvenýry .Teprve pak začala prohlídka zahrady.
       Na začátku jsem viděl plameňáky, potom bažanta zlatého. Najednou jsme s kluky uslyšeli 
takové húhú!  Ohlédli jsme se a co vidím ?! Vedle nás stojí jelen vapiti, snad dva metry vysoký, 
možná i víc.
       Pak naše cesta vedla ke kozám. Rychle jsme si běželi pro jídlo. Já jsem hlavně krmil malé 
kůzle, ale i jednoho „obra“. V tu chvíli jsem se podíval na Ondru a co vidím? Kolem něj jsou 
všechny největší kozy. Najednou jedna z nich Ondru trkla. Au ! Mrkl jsem na hodinky a museli 
jsme si  pospíšit. Protože začalo pršet, vběhli jsme do pavilonu. Pozoroval nás tam lev a lvice. 
Chvilku jsme se u nich zdrželi. 
             Déšť i čas nás proháněli, a tak jsme utíkali dál. Viděli jsme rysa, sovy a různé dravce. 
Nakonec jsme se dostali k ohradě, kde měli být vydry. My jsme je tam neviděli. Za ohradou 
stál ale obrovský slon. Šel jsem se podívat k potůčku a cosi vidím, ….. slyším žbluňk a najednou 
ke mně lezou malinkaté vydry. Začali na mě pískat a šli až k elektrickým drátům. Mohl jsem si 
je dobře prohlédnout. Byly roztomilé.
            Moje hodinky už ukazovaly za pět minut jedenáct, tak jsme spěchali k bráně k ZOO. 
Čekalo nás ještě planetárium.
                                napsal Marek Šváb z 5.C

NOVINKY V KNIHOVNĚ
   !  Vzhledem ke zhoršující se finanční situaci, kdy penízky
nezbývají ani na učebnice, nemáme pro vás žádné zprávy 
o přírůstcích do školní knihovny. Chystáme výprodej některých
vyřazených titulů, ev. prodej žákovských výrobků v době
rodičovských schůzek, ale uvítáme i případné sponzorské dary. Napadlo nás, že by se, tak jako
se v ZOO sponzorují zvířata, mohly u nás sponzorovat knihy. My víme, co by se nám hodilo či 
líbilo ke čtení, jen jsme omezeni ve financích. V poslední době jsme odkázáni víceméně na zisk 
z prodeje ALFONZe. 



JAK JE NEZNÁTE
Rozhovor s učiteli

….. s p.uč. Vladimírou Blahovou
Jaká je vaše noční můra?
naštvaná matikářka
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?
tělocvik a přírodopis
Bavila vás škola?
pouze přestávky a chození ze školy
Proč jste se chtěla stát učitelkou?
kvůli prázdninám
Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
bramborák s nanukovým dortem a chleba s magim
Chutná vám ve školní jídelně?
moc (protože to nemusím vařit a umývat nádobí)
Která je vaše nejoblíbenější skupina/zpěvák?
Phil Colins s Genesis, Čechomor
Jaký je váš nejoblíbenější citát ?
Na každého jednou dojde.
Která je vaše nejoblíbenější slavná osobnost?
Každý den někdo jiný.

… s p.uč. Blankou Kroupovou
Jaká je vaše noční můra?
lež
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?
hudební výchova
Bavila vás škola?
někdy
Proč jste se chtěla stát učitelkou?
Protože mám ráda děti a chtěla jsem je něco naučit.
Které je vaše nejoblíbenější jídlo?
špagety s omáčkou
Chutná vám ve školní jídelně?
ano
Která je vaše nejoblíbenější skupina/zpěvák?
Fredie Mercury ze skupiny Queen
Která je vaše nejoblíbenější slavná osobnost?
Lady Diana - princezna
                                                      zpovídali Áďa, Kája, Ondra, Mára

CO BYCH …, KDYBYCH …
…. s paní učitelkou Horákovou
Jaké město byste chtěla být? Liberec, protože tam jsem studovala a moc se mi tam líbilo.
Jaký stát byste chtěla být? Určitě Švýcarsko. Jsou tam velice milí, neutrální lidé a krásná 



příroda.
Jakou barvou byste chtěla být? Modrá, jako moře a jasná obloha.
Jaká písní byste chtěla být? Kočka leze dírou, pes oknem. Jelikož mám ráda kočky i psy.
Jaká celebrita byste chtěla být? Lucie Bílá, protože dobře zpívá a má dobré srdce.
Jakým druhem ovoce byste chtěla být? Hroznové víno. Mám ráda dobré, kvalitní víno.
Jaké pismeno v abecedě byste chtěla být? H. Rozhodně H jako Helena Horáková a i 
za svobodna jsem měla příjmení začínajíci písmenem H.

                                                       zpovídaly Vikča,Anet

SEZNAMTE SE s novými redaktory Alfonze
 1.Kolik je vám let a do jaké třídy chodíte?
Láďa: 14, 8.B                                       Hanes: 10, 5.C
Vikča: 13, 8.B                                       Ondra: 10, 5.C       
Anet: 13, 8.B                                        Áďa: 10, 5.C     
Evča: 13, 8.B                                        Marek: 10, 5.C
Kája: 11, 5.C                                         Lucka: 10, 5.C
Jolča: 10, 5.C  

 2.Máte nějakou přezdívku?
L: Lex                                                        H: Krakonoš
V: Wiwí                                                      O: Oďas
An: aNeT(ostatní nechci zmiňovat)            Ad: RetroSatan
E: Ewik                                                       J: Žolík                   
M:Mareček,Prcek,Šváb 
K: Sekera                                                  
Lu: Lucík
 3.Co rádi děláte ve volném čase?
L:facebook     H:čtu

V:facebook,gaučink,venek                               O:cyklistika,orienťák
An: facebook, venek, hokej                             Ad: venčím psa, tancuju, čtu
E: tenis, kytara, facebook, venčím Conny        M:hraju basket, kreslím, poslouchán Beatles :)
   K: kreslím                                                      Lu: jsem venku, jezdím na kole
   J: jízda na kole, čtení
 4.Co nejraději čtete nebo jakou knihu máte nejraději?
   L: Percy Jakson-Zloděj blesku                  H: vše
   V: romány Jake Austinové                        O: foglarovky 
   An: Twilight sága                                      Ad: vtipné knížky
   E: Obchodník se smrtí                              M: Dva divoši
   K: Harry Potter                                         L: Ezopovy bajky
   J: Máma – mistr trapasů
 5.Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
  L: puding                                                    H: kuře na paprice
  V: pizza                                                      O: kuře
  An: lazaně                                                  Ad: mám ráda vše
  E: špagety commo doro                               M: koprovka
  K: salát                                                       Lu: řízek
  J: lívanečky



 6.Který předmět máte nejraději a který moc nemusíte?
   L:tělocvik/výtvarka                                   H: matika/čj 
   V: výtvarka/němčina                                  O: vlastivěda/angličtina
   An: školní klub/všechny jazyky                   Ad: přírodopis/čeština,angličtina
   E: školní klub,výtvarka/zbytek rozvrhu      M: tělocvik/čeština
   K: přírodověda/matika                                Lu: přírodověda/nic
   J: přírodověda/angličtina    
7. Co byste změnili na naší škole?
   L: jídlo                                                       V: jídlo
  O: větší porce jídla, 3 měsíce prázdnin      An: vzhled školy venku i uvnitř, jídlo
  Ad: zbourat, půlroční prázdniny                 E: jídlo, volnější hodiny
  M: jídlo, 5 dnů volna, 2 dny školy, 1 hod. učení denně
  J: míň úkolů a žádné testy                         Lu: jídlo, chodit do školy na 10.00
                                                                             zpovídala Katka

    

Angličan na Hlucháku
Milo Eve

     Milo chodí od září na naši školu do 7.C a musí se porvat s vyučováním v češtině – 
pro něj cizím jazyce.
Kdy ses narodil? :
   7/6/1997
Kde jsi bydlel v Anglii? :
   V Hastingsu
Líbí se ti v Česku? :
   Ano, líbí se mi tady.
Umíš česky? :
   Trošku. Učím se.
Jak vypadá škola v Anglii? :



   Škola je velká.Ta, na kterou jsem chodil, byla sportovní. A museli jsme nosit uniformy.
Jaké sporty jsi  provozoval? :
   Fotbal, basket, kriket, rugby ......
Hraješ na nějaký hudební nástroj? :
   Na kytaru a keyboard.
Máš nějakého domácího mazlíčka? :
   Tady žádného nemám, ale v Anglii mám psa a
dvě kočky.
Čteš nějaké knížky? :
   Ano, čtu.
Jaké máš rád knihy? :
   Čtu hlavně veselé knížky.

Máš tady v Česku nějaké kamarády? :
   Mám tady kámoše. Hlavně ve škole a sousedy.

                  ptala se Eliška a Verča
 

Výstava Beatlemanie 

Miluje tu někdo Beatles? Pokud jste si 
odpověděli ano, určitě byste neměli opomenout 
navštívit mimořádnou výstavu v Českém muzeu 

hudby v Praze, nazvanou Beatlemanie . 
     Já jsem měla možnost zajet si sem v létě a musím říct, že se mi velmi líbila. Kdo si výstavu 
pozorně prohlédne, dozví se mnoho
zajímavého nejen 
o cestě skupiny Beatles až 
na vrchol jejich slávy, ale také o
rozpadu kapely. 
V další části se návštěvník může
seznámit s životními osudy
jednotlivých „Brouků“. Autoři výstavy
nezapomněli ani na módu 60.let; je zde
vystaven například kabát Jiřího
Schelingera (jeho píseň Holubí dům
určitě znáte).V tmavé místnosti si
sednete na sedadla jako v kině a



sledujete slavný film Hard days night, který pojednává o jednom „obyčejném“dnu Beatles. 
Film je plný řvoucích fanynek, zpěvu, tance i vtipných komentářů. Velice zajímavá je část 
výstavy, kde jsou vystaveny kopie nástrojů Beatles. Ocitnete se také v nahrávacím studiu!

Mě velmi zaujaly originální věci: 
podpis Ringo Starra, bendžo George 
Harrisona. Největším zážitkem pro mne 
bylo vidět osobní předměty Johna 
Lennona. Americké muzeum totiž zapůjčilo
Praze koženou bundu, kterou měl John 
Lennon na sobě na obalu desky Rubber 
Soul, foukací harmoniku, hřeben a 
kartáč…Tyto věci už bohužel 15. září 
z muzea odvezli.
     Muzeum Beatles v Liverpoolu zase 
přivezlo originální voskové figuríny všech 
čtyř hudebníků, se kterými se můžete 

vyfotit. Možná jste také v televizi postřehli, že v Praze vystupoval Pete Best, tedy první 
bubeník The Beatles.

Pokud se o tuto slavnou liverpoolskou čtyřku zajímáte stejně jako já, tak neváhejte a 
zajeďte určitě do Prahy. Odvezete si s sebou hodně zážitků a možná i nějaký ten 
suvenýr.Výstava trvá až do 10. ledna! Tak si ji pěkně užijte!                            Eliška

Setkání v     Luhačovicích  
Moje sestra Eliška získala letos třetí

místo v celostátním kole soutěže Zpěváček,
a tak byla pozvána na různé folklorní
festivaly. Začátkem srpna zpívala 
v Jablunkově na festivalu Gorolske swieńto,
pak na Pražském jarmarku a v polovině září
v lázních Luhačovice. Tam se konal 18.
ročník Mezinárodního festivalu dětských
folklorních souborů. Tři dny byly lázně plné
dětí v krojích z celé Evropy. Zpívaly, hrály a
tančily v ulicích i na kolonádě. Pro mě byly
nejzajímavější děti z Rumunska a ze
Slovenska. 

Hlavní  festivalové  koncerty  se
uskutečnily  na  pódiu  před  tzv.
Společenským domem. Eliška zazpívala dvě
lidové  písně  z  Horní  Hané  –  Debech  já
věděla, kde seneček kosí a Bušínský palóky.
Publiku se moc líbila  a  měla  velký potlesk.
Zaujala  i  významnou  osobnost,  pana
premiéra  Petra  Nečase.  Ten  totiž  převzal
nad festivalem záštitu. Potřásl nám rukou a
společně jsme se vyfotografovali.     Marek



ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ
Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo úměrně na tom, kolikrát vám člověk, 
kterého jste se ptali na cestu, řekl: "To nemůžete minout."

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy 
špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“ - „To se ví, dneska přišla špinavá celá 
třída.“

Přijde Červená karkulka k babičce, ale vlk nikde.
Po chvíli přijde myslivec a vlk stále nikde. Po dvou 
hodinách přispěchá vlk a omlouvá se: „Promiňte, ale v lese 
jsem potkal Kevina Costnera a musel jsem s ním celou noc 
tancovat.“

Američan kupuje od starého lorda jeho zámek.
„Víte,“ svěřuje se mu, „slyšel jsem, že prý tady straší.“ - „Tomu nevěřím, žiji v tomto zámku 
již 300 let a žádné strašidlo jsem tu nikdy neviděl.“

V televizi, při vědomostní soutěži, se ptá moderátor soutěžící: „Otázka z náboženství: 
Jak se jmenuje křesťanský spasitel a jak se jmenují jeho rodiče????“ Soutěžící se hluboce 
zamyslí a odpoví: „JežišMarjáJózefe... tak to si teďkon nevzpomenu.“

Přijde kostra do řeznictví a řezník se jí ptá: „Máte
přání?“ - „Ne, děkuji, já se jen dívám, co se dneska nosí..“

Alenka přinesla ze školy poznámku : Je drzá a
odmlouvá. Druhý den přinese učitelce lístek: To má po matce.
Potrestal jsem obě. Otec.

Hospodář ukazuje slepicím pštrosí vejce  a říká jim :
„Tak, milé slípky, tohle se snáší v zahraničí.“
                                     dodala Kája M.

PERLIČKY
z prověrek :

▪Středověk trval od 476 do 1942. ( až do 2.světové války?!)

▪2 třídy za feudalismu byly – fúdulini a poddaní. (tomu se říká fantazie!, správně feudálové)

▪Karel Veliký - říkalo se mu sedící a spící. (asi brácha Járy Cimrmana, ten byl ležící)

▪Jan Hus se zasloužil o Detektor kutnohorský. (správně dekret) Byl to kazatel a ministr 
(čeho?!). 

▪Jana z Arku – zvaná Pana oleánská nebo orelská (těsně vedle ! Panna orleánská)

▪rotunda = kruhový kostel s anstindou (s apsidou – výklenkem pro oltář)

▪1212 – Zlatá bulba sicilská (že by ji získal Přemysl Otakar I. od Tarase Bulby?!)

▪Ludvík Jagellonský zemřel v bytě u Moháče.

▪minaret = židovská kniha psaná v latině

▪Církev se dělila od r.1054 na Hnězdno a Krakov a sýdlila v Islámu. (ponecháno s původním 



pravopisem)

▪Svatou knihou muslimů byla bible/chorál/koráb. (jen aby nám nevyhlásili svatou válku)

▪Pravlast Slovanů ležela v okolí ČR.

▪Jak lze také přepisovat v 8.roč.z učebnice: 
Když byl Mozart v Praze – Když bil názor v Praze
Jiří Hanzelka byl v r.1968 navržen jako kandidát na prezidenta.- J.Hanzelka byl návrhář.
Masajské ženy mají hlavy hladce oholeny, často si vlasy dokonce vytrhávají... - Ženy mají hlavy
lehce oholeny, často si je trhají.                     M.F.

FILMY-co bylo, bude a na co se
těšíme

Resident Evil: Afterlife        

     Čtvrté pokračování velmi úspěšné série RESIDENT EVIL je
opět založeno na velmi oblíbené sérii videoher a tentokrát bude
uvedeno ve formátu 3-D.                               

     Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje 
ALICE (Milla Jovovich) na své cestě, aby našla ty, kteří přežili, a dovedla je do bezpečí. Její 
smrtelná bitva s Umbrella Corporation dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá nečekanou 
pomoc od starého přítele. Nové vodítko, které slibuje bezpečné nebe od Nemrtvých, je 
zavede do Los Angeles, ale když přijíždějí, město je zamořeno tisíci Nemrtvých – a Alice a 
její společníci se dostanou do smrtící pasti.

Predators                                                                                    
Co udělá z bandy krvelačných zabijáků ustrašené třasořitky? Arnold by věděl... 

     Robert Rodriguez, režisérský desperádo se
stylovým rukopisem (Sin City, Grindhouse:
Planeta Teror), stvořil zbrusu novou kapitolu
predátoří ságy. Přestože režii Predátorů
přenechal Nimródu Antalovi, film se natáčel v
jeho Troublemaker Studios, aby měl nad svým
„dítkem“ co nejlepší dohled. Hlavní role se ujal
držitel Oscara za film Pianista, herec Adrian
Brody (King Kong, Svěrací kazajka), kterého
doplňují herci jako Laurence Fishburne (Matrix), Topher Grace (Spider-Man 3) či Alice Braga 
(Já, legenda).
     Elitní žoldák Royce (Adrian Brody) je unesen na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě 
náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná                        
o nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance, kteří byli na toto místo 
dopraveni pouze proto, aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predátorů. I když by nejraději
pozabíjeli jeden druhého, musejí se, pokud chtějí přežít, proti společnému nepříteli spojit. 



Vedení skupiny se tak ujímá Royce a skutečný boj o přežití začíná…
      Film Predátoři je volným pokračováním filmů Predátor (r. John McTiernan, 1987) a 
Predátor 2 (r. Stephen Hopkins 1990). Nicméně sám Rodriguez, jako velký fanoušek žánru i 
původního filmu, nechtěl vytvořit pouhé pokračování či remake. „Predátoři nejsou pátým či 
šestým pokračováním série, ale prvním. Chronologicky byste se na tento film mohli podívat 
ihned po původním Predátorovi a dostali tak jasný, ucelený příběh.“ dodává Rodriguez.

Step Up 3-D                      
Jdeme tancovat. Potřetí. 

     Luke je osiřelý streetový tanečník, který 
se zoufale snaží vyhnout vystěhování z 
jediného domova: starého skladiště v New 
Yorku, které je rájem pro mladé tanečníky z 
celého světa. Tato de facto rodina má taneční 
skupinu (dance crew), House of Pirates. Aby 
skupina přežila, musí porazit své dlouholeté 
rivaly, House of Samurai, v blížící se soutěži 
World Jam Competition, kde nejlepší týmy z 
celého světa soupeří o obrovskou finanční 
odměnu. Luke        v různých undergroundových
tanečních scénách ve městě hledá nové 
talenty, které pomůžou Pirátům vyhrát World 
Jam. Nakonec najde přesně dva tanečníky, 
které potřebuje: NATALIE, tajemnou 
streetovou tanečnici, a MOOSA, komediálního 
tanečníka z druhého dílu filmu, který je nyní v 
prvním ročníku na New York University. 

Natalie má tajemství, o kterém Luke neví a které může zničit jejich začínající romanci a vše, 
co Piráti vybudovali. Piráti dají dohromady úžasnou taneční sestavu, kterou jim ale 
Samurajové ukradou. Jak se čas krátí, Moose se obrátí na svou starou skupinu MSA o pomoc. 
Budou Piráti a MSA schopni dát dohromady nové taneční číslo na poslední chvíli? A bude to 
dost dobré, aby porazili nejlepší streetové tanečníky světa?                     vybrala Kája M.      

CITÁTY

John Lennon: Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože jsi můj život.

Albert E  instein  : Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. 
Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.
William Shakesp  eare  : Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen 
jednou.
Voltaire  :   Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.



Elbert Hubbard  :   Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

Jan Werich: Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept
na štěstí.
Feliks Chwalibóg: Strach nasazuje lidem masky a také je pořád mění.

Leonardo da Vinci  :   Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně 
neuvěří.
Honoré De Balzac  :   Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové 
přátele.
Seneca  :   Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu 
dáme.
Robert Fulghum  :   Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
                                               Že mýty mají větší moc než historie.
                                               Že sny jsou mocnější než skutečnost.
                                               Že smích je jediným lékem na zármutek.
                                               A věřím, že láska je silnější než smrt.                  vybrala Evča

DOPORUČUJEME
www.jablko.cz; www.bobrik.cz; www.samik.cz; www.teenage.cz 

HOROSKOP
BERAN

21.3. - 20.4. 
Příznivé dny: úterý, sobota, neděle

Nepříznivý 
den:

pondělí

Čísla: 1, 7, 13, 47

Barva: červená

Kameny: diamant, ametyst, granát, rubín

Zvířata: ovce, pes, skřivánek, vlaštovka, orel

Rostliny: tulipán, karafiát, kopřiva

Charakter: cholerik

Lidé pod vlivem této planety jdou bez jakéhokoliv zakolísání či nerozhodnosti rovnou k věci.
Jsou velmi upřímní, přátelští a rozhodně netrpí nedostatkem energie. Její přebytek by proto
měli vložit do sportu, kde se často stávají nejlepšími a slavnými. Berani si jsou vědomi svojí
síly a průbojnosti. Jakmile se však dostanou na výsluní, lehce se může stát, že zpyšní a začnou
se vychvalovat svými úspěchy.  Můžou dosáhnout významného postavení,  ale lehce,  většinou
vlastní vinou, ztroskotají. Beran vnímá pouze sám sebe. Snaží se za každou cenu prosadit svoje
názory, čímž se často dostane do sporu s okolím. Radši pracuje sám než v kolektivu. Většinou
všechno rychle pochopí, vyzná se snadno ve všech profesích. Vlastní potřeby mají přednost,
ale i  tak dokáže být nejdobrosrdečnějším a nejštědřejším ze všech znamení.  Není  krutý.



Miluje galantnost, ochranářství a dokáže se zamiloval jako málokdo. Berani milují zábavu a
tanec.  Kupodivu  neradi  cestují  sami,  ale  ve  skupině,  kterou  můžou  bavit  svými  vtipnými
poznámkami a do které vnesou rozjařenou náladu. Beran dokáže spřádat fantastické sny, ale
neumí klamat. Je takový, jakého ho vidíte. Jeho typickou vlastností je upřímnost a poctivost.
Nikdy není morálním zbabělcem, ale jakmile ho něco bolí,  dokáže být pěkná padavka. Jeho
přirozeným prostředím je dnešek. Jako realista se často brání citovým projevům. Těžko se
smiřuje s porážkou. Nejradši bojuje hlavou, to znamená myslí. Zřídka nahromadí bohatství a
pokud ano,  je příliš  zaměstnaný na to,  aby se zastavil  a počítal.  V lásce Beranovi  nejlépe
vyhovuje spojení se Lvem, Blížencem a Střelcem.

BÝK
21.4. - 20.5. 
Příznivé dny: středa, čtvrtek, neděle

Nepříznivý 
den:

úterý

Čísla: 4, 6, 8, 22

Barva: zelená

Kameny: smaragd, achát, jaspis, onyx

Zvířata:
buvol, bizon, kráva, koza, koroptev, bažant,

holub

Rostliny: slunečnice, vrba, modřín, dub

Charakter: melancholicko-flegmatický

Planeta Venuše podporuje veselou povahu, dobrosrdečnost a harmonii k vytvoření pokojného
domova.  Lidé tohoto znamení jsou totiž známí svojí  touhou bavit okolí,  a proto se stávají
vyhledávanými společníky. Umí se nadchnout pro skvělé víno, pohlazení či úsměv. Každý Býk má
v sobě aspoň stopu lásky k hudbě a umění. Stejně tak i opačné pohlaví je silně přitahuje. To
však neznamená, že by se za druhým pohlaví bojovně hnali. Dávají přednost tomu, že k sobě
lidi přitahují. Jejich typickým chováním je pasivita. Býk je spíše pomalý, všechno si rozmyslí.
Je to převážně domácí tvor. Změna ho vyvádí z míry. Býkova povaha je zřídka impulsivní, ale
jak  se  rozzuří,  zničí  všechno,  co  mu  přijde  do  cesty.  Důvodem jeho  zuřivosti  může  být
partnerova nevěra a nebo podraz ze strany přátel. Býci se pyšní hlavně silou charakteru, která
však může lehce vyústit v tvrdohlavost. Také jsou velmi pracovití. Dřív či později přijde Býk k
majetku a obvykle si ho udrží. Váží si peněz a majetku tak jako rodiny, ale není lakomý. Kromě
toho je však velkým nepřítelem mrhání a výstřednosti. Má rád všechno velké, ale praktické.
Býci  vynikají  v  matematice.  Také  jsou  velmi  zruční  ve  stavitelství.  Většinou  se  Býk  těší
výbornému zdraví a velmi rád jí. V lásce nachází tito lidé štěstí s Rakem, Pannou, Kozorohem a
Rybou.

BLÍŽENCI
21.5. - 21.6. 
Příznivé dny: čtvrtek, pátek, sobota

Nepříznivý 
den:

středa



Čísla: 3, 12, 13, 23

Barva: šedá

Kameny: achát, malachit, diamant, opál, zafír

Zvířata: opice , liška, papoušek, mravenec, vosa

Rostliny: máta, meduňka, pomněnka, líska, tymián

Charakter: melancholický flegmatik

Vyznačují se rychlým jednáním, jsou dobrými a pohotovými řečníky, a to i v případě, že toho 
o daném tématu moc nevědí. Blíženci jsou neodolatelní a nepředvídatelní. Velmi často mění
zvyky, způsoby i nálady. Uvnitř jich to natolik vře, že sami nevědí, co si se sebou počít. Často
přeskakují z jednoho zájmu na druhý a lehce se stane, že je žádný nezaujme natolik, aby u
něho vydrželi. Můžou dělat dvě věci naráz s menším úsilím, než potřebuje většina z nás na
jednu.  Zuřivě  nenávidí  stereotypní  a  monotonní  činnost.  Většinou všude chodí  pozdě.  Mají
výborný smysl pro humor, takt a diplomacii. Vyzařuje z nich dychtivost a okamžitě projevují
přátelství. Většinou si vytvoří velký okruh známých. Jsou přítomni tam, kde se něco děje. Jsou
velmi upřímní. Nesnášejí podezíravost a majetnické sklony. Jejich fantazie nezná hranic, stále
se vznášejí v oblacích. Peníze, sláva, moc, láska a kariéra jim nikdy nestačí. Dále se ženou za
příslibem něčeho lepšího. Tito lidé excelují se slovy. Většinou ovládají více jak jeden jazyk.
Velmi dobře se uplatní jako propagační a reklamní pracovníci.  V lásce si nejlépe rozumí se
Lvem, Váhami a Vodnářem.
                                                                                                   zpracovala Vikča

ANKETA - Co byste poradili ministrovi školství ?
Martin, 4.A: Já bych chtěl, aby byla škola od 9 hodin.
Jakub, 6.C: Aby udělal školu bez domácích úkolů.
Matěj, 3.A: Aby se nechodilo do školy.
Honza, 9.B: Doporučuju zkrátit hodiny 
a prodloužit přestávky a aby byli učitelé tak kolem 
19 let, aby nás přitahovali.
David, 3.C: Každý den tělocvik.
Lucka, 9.B: Aby hrála místo zvonění hudba.
Klárka, 7.C: Chci delší přestávky a víc třídních hodin.
Eva K., 8.B: Aby byla ZŠ jen do 8.třídy 
a aby nebylo odpoledko.
Jindra, 7.C: Aby bylo víc hodin tělocviku 
a víc učení hrou.
Marek a Dan , 8.B: Ať nezavádí srovnávací 
testy v 9.třídě, žáci jsou z toho nervózní.
p.uč.Rudecká: Ať zruší Výzkumný ústav pedagogický,
 ušetří peníze a ty pak pošle na ZŠ 8.května 63 v Šumperku :-)
p.uč.Novák: Aby se vzpamatoval.
p.uč.Čadilová: Ať si zkusí aspoň jeden rok učit.



p.uč.Hansmannová: Hodně trpělivosti.
p.uč.Mlčochová: Aby pokračoval dál ve státních maturitách.
p.uč.Kolaříková: Více rozhodnutí ve prospěch dětí.
                                 ptali se Lucka, Jolča, Áďa, Marek, Ondra a Kája S.

ZAJÍMAVOSTI
Dýně

      Vyřezávání strašidelných dýní má původ v Irsku. 
Legenda vypráví o Jackovi, kterého kvůli chamtivosti 
nechtěli ani v nebi, ani v pekle. Musel dál bloudit po Zemi
 s lucernou. Irové jeho obličej vyřezávali do brambor
 nebo ředkví a tento zvyk přivezli do Ameriky, 
kde se začaly používat dýně.
      Obzvlášť zdravá je odrůda Hokkaidó. 
Je velmi dietní, močopudná a žlučopudná; 
vhodná pro onemocnění žaludku, slinivky a sleziny.
Víte, že 27.11. je Den plyšáků ?

SPORT
Orientační běh
     V 1.kole přeboru škol byli zástupci naší školy tradičně úspěšní.
D3   1. A.Brezovská, 2. A.Horová, 3. A.Chrastinová
D5   3. E.Kopecká
D7   1. E.Bedáňová, 2. V.Švancárová, 3. A.Pukyšová
D9   2. K.Machusová, 3. Z.Kašparová
H3   1. A.Krejčí, 2. L.Škurek
H5   1. M.Matoušek, 2. O.Jílek, 3. V.Šafář
H7   1. O.Šrámek, 3. P.Kašpar
H9   1. T.Křivohlávek, 2. M.Pšenčík

Přespolní běh
okresní finále: kategorie III. dívky – 3.-4.místo
                                       III. hoši – 5.místo
                                       IV. dívky – 2.místo
                                       IV. hoši – 2.místo

Na 1.číslo ALFONZe 2010/11 se podíleli: 
Áďa Havlíčková, Ondra Jílek,Lucka Jirsáková, Kája 
Síkorová, Marek Šváb, Jolča Švábová (všichni 5.C), Bára 
Kratochvílová, Eva Langerová, Kája Machusová, Viky 
Nováková, Verča Směšná, Eliška Švábová, Katka Tomášková,
Aneta Vágnerová (všechny 8.B), p.uč.Josef Václavík, 
p.uč.Martina Fišerová



Podzimní Alfonz vychází 9.11.2010.


