
časopis III.ZŠ                         léto 2010
ul.8.května 63, Šumperk                    5 Kč

s.1-5 – Wintonovo „dítě“ 
          na Hlucháku; N.Winton
s.5 – Rozloučení deváťáků se ZŠ
s.9-10 – 7 divů Česka 
           podle Hlucháku
s.11 – Co bych..., kdybych... 
 (s p.uč.Rutarovou a Prachařovou)
s.12-13 – Hrůzičky našeho  
            dětství
s.13-15 – Filmy a seriály
s.16 – rozhovor s p.uč.Maroškem 
        o florbal.MS juniorek

WINTONOVO „DÍTĚ“ NA HLUCHÁKU !!!
     Měli jsme tu čest přivítat na naší škole 3.6. jedno 
z  669  dětí  zachráněných  před  2.světovou  válkou
sirem Nicholasem Wintonem. Že nevíte,  kdo to je?
Velká chyba. Těžko bych hledala silnější a zajímavější
příběh, který psal sám život, než je právě jeho a dnes
už i „jeho dětí“. (viz samostatný článek níže)
    Jako by Wintonův čin navždy ovlivnil zachráněné
děti, nakazil je pozitivním virem a dodal jim energii,
která je předurčuje ke konání dalšího dobra.
     Ti, co měli možnost setkat se s panem Tomášem
Graumannem, ví, o čem píšu.
     Pan Tomáš Graumann se narodil 28.1.1931 v Brně.
Jméno dostal  podle prezidenta Tomáše G.Masaryka.
Vyrůstal i s mladším bratrem Tonym v Těšanech, kde
rodiče pracovali jako správcové zámku. Maminka byla
tehdy podruhé vdaná. 



     Když se i u nás po nástupu Hitlera k moci situace přiostřovala, rodina naplánovala odjezd 
do Austrálice. Nakonec se ale rozhodla zůstat. Bohužel to bylo nejhorší rozhodnutí, jaké mohli
udělat. Němce totiž nezajímalo, že nejsou praktikující židé a že se maminka hlásí 
k evangelické církvi. Zachránit se pokusili aspoň své syny. Starší Tomáš se dostal na seznam

dětí, které N.Winton posadil 
v  Praze  do  vlaku  a  zařídil  jim
nový život v Británii,  jako 652.
(= 3. od konce; 15 dětí letělo 
z  Vídně).  Mladší  Tony  tolik
štěstí neměl. Byl tehdy nemocný
a  odjet  měl  následujícím
transportem  (stejně  jako
dalších  250  čes.  a  sloven.dětí)
1.9.1939. Vypukla však 2.světová
válka  a  tento  transport  už
vypraven nebyl. Maminka i Tony
zahynuli v koncentračním táboře
v Sobiboru, nevlastní otec 
v Majdanku, další příbuzní 
v Osvětimi. Vlastní táta Tomáše

Graumanna zemřel na útěku před gestapem. Nikdo z rodiny, kdo zůstal v ČSR, nepřežil.
     Tomáš se dostal do Skotska k paní Mary Corson, učitelce domácího hospodaření, a dlouho
věřil, že se naučí anglicky a za pár měsíců, až bude Hitler poražen, se vrátí domů, jak mu 
před cestou do Londýna vysvětlovala maminka. Ve Skotsku zůstal 18 let. V l.1957-66 působil
jako misionář na Filipínách. (Když krátce před deportací do Terezína psala Tomášova maminka
závěť, vyjádřila v ní přání, aby její syn vystudoval a stal se misionářem. Rok na to ona sama
zahynula v Sobiboru. Závěť opatroval evangelický farář, který se o rodinu duchovně staral.
Tomášovi se dostala do rukou až po Sametové revoluci.) Na Filipínách se oženil s Američankou
Caroline. Spolu 2 děti adoptovali a poté se jim ještě narodili 2 synové. V Americe žili 
do r.1993, kdy se Tomáš Graumann s manželkou odstěhovali do Čech. Dnes žijí v Nebovidech 
u Kolína.
     Pan Tomáš Graumann si  nás získal  !  A že získat si  osmáky a deváťáky nebývá úplně
snadné  :-)  Možná  si  hned  ani
neuvědomili,  co  všechno  jim  pan
Graumann předává. Nebyl to jen jeho
fascinující životní příběh, ale i jeho
postoje a názory, jeho přesvědčení,
že  člověk  je  povinen  využít
příležitostí, které mu život nabízí,
že  se nikdy nemá vzdávat (citoval
W.Churchilla: „Nikdy, nikdy, nikdy se
nevzdáme.“),že  se  musí  naučit
odpouštět, má-li se 
ve svém životě někam posunout …
    Jeho  prezentace  jako  by  byla
odvážena  na  lékárnických  vahách,
bylo  tu  dojetí  i  smutek,  poučení  i



pobavení (např. při zmínce o tom, jak se naučil plést ponožky). 
     A proč sám sebe nazývá 2x zachráněným dítětem? Poprvé ho zachránil N.Winton, druhou
záchranu spatřuje ve víře, která si ho našla právě ve Skotsku. Chtěl ukázat vděčnost za to, že
přežil.  O svém zachránci neměl  tušení dlouhá léta. Až v české televizi uviděl  N.Wintona a
„jeho děti“ se stejnými cedulkami – cest.doklady, které měl jako osmiletý i on. Pak se našel 
ve Wintonových seznamech a s N.Wintonem se i setkal. V září 2009 se zúčastnil jízdy vlakem
po stejné trase jako v r.1939. I vy jste ho mohli vidět v dokumentu ČT, věnovaném 70.výročí
této události. N.Winton, čekající na ně v Londýně, jim prý řekl: „Jsem tak rád, že vás vidím 
po těch 70 letech. Ale nečekejte tak dlouho, až mě budete chtít zase vidět.“
     Návštěva p.Graumanna, jeho manželky a výborné tlumočnice p.Veselé byly shodou okolností
dobře sladěny s letošní exkurzí do bývalého koncentračního tábora Osvětim, která proběhla
přechozí den, 2.6.
(Setkání s p.Graumannem a jeho ženou nám zprostředkovala naše bývalá angličtinářka, 
p.S.Kulichová., poté zorganizovaly p.uč.Sembolová a Pavlíková.)                                       M.F.   
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NICHOLAS WINTON
     …. je britský občan židovského původu, kterému je dnes 101 let. Narodil se 19.5.1909 jako
Nicholas  Wertheim.  Jeho  prarodiče  z  otcovy  strany  byli  němečtí  židé.  I  maminka  N.W.
pocházela z Německa.
Z  knihy  Mateje  Mináče:  Loterie  života  Nicholase  Wintona  (můžete  si  půjčit  ve  školní
knihovně):

     „Obyčejný člověk, jehož lhostejnost světa
neodradila od slušnosti.“

     Tom Schrecker (jeden ze zachráněných):
„A jaké ponaučení může z Wintonova příběhu
plynout pro dnešní  mladou generaci?  Myslím
si, že čin pana Wintona dokazuje, jak mnoho
zmůže  jednotlivec,  který  svému  cíli  věří  a
odhodlaně za ním jde.“
     Zachránil 669 dětí a dnes žije po celém
světě více než 5000 jejich potomků.
    Studentka 4.ročníku gymnázia v reakci na
W.příběh: 

„Dnes už vím,  že být  dobrým člověkem neznamená nedělat  nic  špatného,  být  dobrý
znamená konat dobro.“

     Tvrdil, že by tak jednal každý. „Co kolem toho proboha děláte takový povyk, jenom jsem
trochu pomohl, nic víc. Byl jsem jednoduše ve správný čas na správném místě... Bylo mi 29 let,
žil jsem v Londýně a pracoval jsem na londýnské burze. Zrovna jsem si balil lyžařskou výstroj,
měl jsem jet s kamarádem lyžovat do Švýcarska, když se ozval telefon...“ Kamarád mu zavolal
z Prahy, ať zapomene na lyže, že pro něj má něco mnohem zajímavějšího. A tak se ještě 
před  Vánocemi  1938  opravdu  vydal  do  Československa.  Tam navštívil  několik  uprchlických
táborů.  Žádná  demokratická  země  už  nechtěla  ohrožené  lidi  přijmout.  Nicholas  Winton
dokonce napsal i americkému prezidentu T.Rooseveltovi, ten mu však odpověděl, že v současné
době to zákony USA nedovolují. Nakonec dostal příslib, že může do Británie vyvézt alespoň
děti, ale musí za každé zaplatit garanci 50 liber (tehdy velká částka) a najít rodiny, které by
byly ochotné se o malé uprchlíky postarat až do jejich případných 18 let. Musí rovněž zaplatit
cestovní výdaje a mít peníze na provoz kanceláří v Praze a v Londýně. 
     Na počátku německé okupace žilo v Protektorátu Čechy a Morava 118 310 židů, 1945 už
jenom 3 030. Z 15 000 žid.dětí vězněných v Terezíně přežilo jen 180 ! Winton zachránil 669
dětí. Mezi nimi najdete v dospělosti kanadského televizního reportéra, světoznámého biologa
nebo  film.režiséra,  britského  poslance  a  ministra,  spisovatelku  V.Gissingovou  –  autorku
Perliček dětství („Někdy se člověk musí naučit děkovat nebi za to, co má, i když se mu to
může zdát málo, než si stěžovat na to, co mu schází.“)....
     Za války byl Winton nejdříve ve Francii, v r.1942 vstoupil do RAF – Britského královského
letectva. Po válce se zapojil do práce Mezinárodní organizace pro uprchlíky. V r.1948 nastoupil
do Mezinárod.banky v Paříži, kde se seznámil se svou budoucí ženou, Dánkou Grete, tedy s tou
ženou,  která  pro nás  vlastně  po  mnoha letech hrdinství  N.W.  odhalila.  Spolu  měli  3  děti,
nejmladší syn – mentálně postižený, však v 6 letech zemřel. N.Winton je člen celonárod.výboru
společnosti, která pomáhá mentálně a tělesně postiženým dětem, a prezidentem společnosti,



která buduje domovy pro seniory. 
     Až  po  téměř  50  letech  objevila  Wintonova  manželka  na  půdě  fotografie  a  doklady
zachráněných dětí a pravda vyšla najevo i veřejně – v pořadu televize BBC, kde se nic netušící
N.Winton setkal se „svými“ českými a slovenskými dětmi.
     Jeho heslem je: „NEJDE TO – NEPOVAŽUJI ZA ŽÁDNOU ODPOVĚĎ!“ 
„Myslím, že mnoho lidí říká, že něco nejde, protože některé věci nikdy ani nezkusili udělat. Je
to jen záminka,  proč  něco nedělat.  Většinu věcí,  které nejsou očividně  úplně  nemožné, lze
dosáhnout spoustou tvrdé práce. Myslím, že je to vůle, co často schází.“
     Prezident V.Havel ocenil v r.1998 Wintonův čin Řádem T.G.Masaryka. Anglická královna
Alžběta II. ho v r.2003 povýšila do šlechtického stavu. Čeští vědci po něm pojmenovali jednu
planetku. Na Wilsonově nádraží v Praze dnes najdete sousoší, které záslužný čin N.Wintona
připomíná.
     Dodnes jen zhruba 250 „Wintonových dětí“ ví, kdo byl jejich zachráncem. I vy se můžete
zapojit do hledání zbývajících dětí či do zaznamenávání jejich příběhů pro budoucí generace.
Více informací na www.wintonfilm.com.
     Příběh inspiroval režiséra M.Mináče k natočení filmu Všichni moji blízcí a nově  dosud
neuvedému  filmu  Nickyho  rodina.  Dokument  N.Winton:  Síla  lidskosti  už  viděli  v  USA,
Německu,  ve Velké Británii,  v  Izraeli  či  ve Francii.  M.Mináč  za něj  v  New Yorku obdržel
nejvyšší možné ocenění pro neamerický dokument EMMY AWARD.
                                                                                                        M.F. s přispěním Ádi

OHLASY … žáků 9.C na setkání s p.T.Graumannem
 Obdivuji p.Graumanna za to, že dokáže o své citlivé minulosti tak otevřeně vyprávět.
                                                                                                               Markéta
 Jsem hrozně ráda, že jsem se přednášky zúčastnila, protože setkat se s jedním
z Wintonových dětí  se jen tak někomu nepovede.  P.Graumann i  jeho manželka mi připadali
velmi sympatičtí, hlavně když nám pak zazpívali písničku ve filipínštině, angličtině a češtině.
Rozhodně  bych  p.Graumannovi  nehádala  78  let.  Hodně  věcem  jsem  rozuměla  i  bez
překladatelky, takže jsme si vyzkoušeli, jak moc angličtině rozumíme. Zaujal mě i dokument o
loňské cestě Wintonových dětí k 70.výročí zachránění 669 dětí sirem N.Wintonem.   Míša Z.
 Myslím, že přednáška a beseda nám daly hodně; rozšířily nám obzory. Je důležité vědět.
Nenapadá mě nic, co bych mohl vytknout.                      Jakub
 Přednáška T.Graumanna byla jednou z nejzajímavějších, jaké jsem kdy slyšela. Díky jeho
poutavému vyprávění jsme se všichni mohli vžít do jeho pocitů, když poprvé viděl tank, když
opouštěl  svou rodinu jako osmiletý chlapec nebo když se vracel zpátky do Čech. Také nám
vyprávěl příběh dvou dívek (dnes už starých paní), které se díky níhodě po 70 letech opět
setkaly.  Tento  příběh  nerozesmutněl  pouze  pana  Graumanna  a  jeho  překladatelku,  ale
zapůsobil na nás všechny.                                 Zuzka
 Myslím si,  že  každého z nás jeho povídání  citově  zasáhlo  a  odnesli  jsme si  zase další
vědomosti.          Míša M.     

Rozloučení deváťáků s Hluchákem
Stařičký Hlucháku,
   známe se už dost dlouho na to,abychom si potykali. My jsme devátá C. Ale to ty očividně víš.
Sám jsi nás tak před pár lety pokřtil. Je důstojné říkat pár let, když to bylo málem v pravěku?
Devět let je devět let. Na nás, ale i na tobě se to hodně podepsalo. My jsme (částečně) 



ztratili dar hrubiánství a neposlušnosti. Stali se z nás, v mezích, inteligentní lidé připravení 
pokračovat dál v cestě našimi mladými životy. Ale ty jsi také nebyl ušetřen několika vrásek a 
škrábanců. Teď nemyslím srdíčka na lavicích, vzkazy na záchodech, ale hlavně tvou 
nejdůležitější část. UČITELE. Na těch jsme se vyřádili snad nejvíc. Některé exempláře z 
tvojí sbírky kantorů jsme přiváděli do rozpaků, jiné do výbuchů smíchu a některé dokonce i 
k šílenství. Nedělali jsme to schválně,věř nám. Snad jen párkrát, ale za to se teď ze srdce 
omlouváme. Ano, Hlucháku, tobě se omlouváme. V našich očích nejsi jen stará budova obehnaná
plotem, který se mimochodem velice špatně přelézá, když si chcete zkrátit "kolečko" kolem 
školy (proto žádáme menší opravy pro ušetření dechu mladším generacím), ale byl, jsi a navždy
budeš Pan Hluchák. Mistr v oboru vzdělávání. Nejsi jen šedá budova na okraji Šumperka, tak 
tě vidí ti, co nikdy nenavštívili tvé chodby,to je jen fasáda.
Uvnitř je toho mnohem víc. Báječné děti, skvělí učitelé,
pohotový školník, nabušený bufet pana Procházky, široké,
bohatě zdobené chodby, ve kterých se skvěle chodí "kolečka",
opravené záchody (je fajn, že pečuješ o svůj zevnějšek), dále
školní jídelna, na kterou jsme si museli těch devět let zvykat
a konečně teď, jako deváťáci, dostáváme vytoužená dvě
vajíčka místo jednoho, školní knihovna bombardovná nálety
knižních nadšenců..., ale je tu ještě jedna věc. Tou nejdůležitější věcí jsou naše srdce.
V tobě, Hlucháku, jsou ukryta srdce nás všech. Proč bychom se sem jinak dennodenně 
trmáceli. Někdo si myslí, že je to kvůli tomu, že to nějací ministři nařídili, jiní se mylně 
domnívají, že sem chodíme kvůli vzdělání, ale karty na stůl. Všichni sem chodíme kvůli tobě. 
Máme tě rádi ,staroušku. Díky tobě a těm, kteří v tobě přebývají,  jsme se stali málem 
dospělými. Píšu málem, protože až maturita z nás prý dělá dospělé, ale to není pravda. My jsme
dospělí, jen nás nebaví to někomu pořád dokazovat. Těch devět let jsi byl naším druhým 
domovem a třetím rodičem. My víme, že role rodiče je převelice těžká a obzvláště, když máš 
tolik potomků. Ale neboj, po těžké práci přijde odměna, ať už v podobě krásných vzpomínek 
tvých bývalých žáčků, v úspěších tvých ratolestí anebo prostým děkuji. My ti, Hlucháku, 
děkujeme. Život s tebou byl prazvláštně krásný. Vědomosti, které jsi do nás tloukl, možná 
jednou vyprchají, ale vzpomínky nám zůstanou. My ti za ně děkujeme. Přejeme ti další léta plná
úspěchů, radosti, štěstí a hlavně lásky.
Máme tě rádi, dědečku. Tvoje devátá C.

P.S. Nezapomeň na nás                               sepsala Áďa

BYLO-NEBYLO
3.-7.5.  proběhl  za  nepříznivého  počasí  sběr  starého  papíru  na  podporu  našeho
adoptovaného kluka.

5.C  absolvovala  exkurzi  v  šumperské  nemocnici  při  příležitosti  Světového  dne  hygieny
rukou.

Žáci 1.stupně besedovali s příslušníkem Policie ČR, pokračovali v pravidelných návštěvách
okresní knihovny a akcí na Komíně (např. Do školy na kole bezpečně).

18.5. jsme se vyfotili na školní zahradě navzdory studenému a deštivému počasí.



Deváťáci  26.5.  podnikli  s  p.uč.  Václavíkem  a
Křivohlávkem výpravu do bunkrů a 2.6. 
s  p.uč.Hansmannovou  a  Fišerovou  do  bývalého
koncentračního tábora v Osvětimi (viz výše) .

Školní  družina zorganizovala  výlet  do  Dinoparku
Vyškov a 14.6. Den dětí.

 Letošního XVI.ročníku Celostátní soutěže dětských
zpěváků lidových písní se zúčastnila i naše žákyně ze  7.B,

Eliška Švábová. Musela se „prozpívat" přes okresní kolo
Moravského zvonečku ( 1.místo) v Šumperku, krajské kolo
konané  v  Prostějově  pod  názvem  O  hanáckýho  kohóta
(1.místo) a přes semifinále v sobotu 15.5. 2010
v  termálních  lázních  Velké  Losiny  až  mezi  20
nejúspěšnějších.
Eliška se soutěže na různých úrovních účastní již od třetí
třídy.  V  letošním  ročníku  se  jí  podařilo  dosáhnout  největšího  úspěchu  -  to  je
3.místa.Gratulujeme !

Výsledky soutěží: okresní kolo matemat.olympiády – kategorie Z6: 7.-8. M.Šímová (6.C) a
J.Novotný  (6.B),  10.  M.Urban (6.A);  kategorie  Z7:  1.-2.  A.Gural  (7.B);  kategorie  Z8:  4.-7.
T.Křivohlávek (8.B). V přírodopisné soutěži Zelená stezka obsadila naše družstva (Burianová,
Klierová,  Zádrapová,  Kindl,  Rychtařík,  Hevera;  Švábová,  Kratochvílová,  Vágnerová,  Heger,
Langer, Nevím) 8.-9.místo.

Žáci 5.-6.tříd se zúčastnili jako každý rok jazykového kurzu na Starém Městě (31.5.-4.6.).

Na dny 24. - 30. 6. 2010 (5 vyučovacích dní) bylo vyhlášeno  ředitelské volno z důvodu
konání stavebních prací spojených s generální opravou elektroinstalace a snižováním stropů 
v místnostech III. poschodí. Školní rok tedy pro žáky skončí již 23.6.

foto z výletu družiny 
do Vyškova



VÝLETY
1.A – Dinopark Vyškov                                       6.A – ZOO Dvůr Králové nad Labem
1.B – Branná                                                      6.B,C – jeskyně Pomezí, Jeseník
1.C – Dinopark Vyškov                                        7.A – naučná stezka Pasák
1.D – Bludov                                                       7.B – rafty Morava
2.A – Skřítek                                                     8.A – Litovel - Morava
2.B,C – ZOO Lešná                                             8.B – Baldovec
3.A,B – western.městečko Boskovice                 9.A – Krkonoše
4.A – Rapotín, Velké Losiny                                9.B – rafty Morava
4.B – ZOO Lešná                                                9.C – Týnec nad Vltavou (Sázava)
4.C - Olomouc
5.A – Olomouc
5.B – Lešná
5.C - Jeseníky

Moje kniha
S Honzou Karkoškou ze 4.C mluvil jeho spolužák Matěj Mondek.

Jak se jmenuje tvoje 1.kniha ?
Křeček Fulík na cestách.
Kam křeček cestoval ?
Do Ameriky, Číny,Turecka a na Karibské ostrovy.



Měl jsi s knihou úspěch ?
Obsadil jsem v soutěži 4.místo. (Informovali jsme v minulém čísle.)
A co jsi za to dostal ?
Diplom a drobné dárky, ale nejlepší byla cesta do Nysy v Polsku, kde vystavovali knížky všech
oceněných. Prošli jsme se městem, byli jsme v muzeu, u nyského jezera, opékali jsme si buřty
a dostali další dárky.
Můžeme se těšit na tvou další knihu ?
S Ondrou Jílkem pracujeme na další  – o koale Koko a tučňáku
Tárkym. Chtěli jsme udělat zase knihu o zvířatech. 

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Jiří Žáček: Krysáci

ANKETA            
7 divů Česka na Hlucháku       

Na výběr jste měli:
Alfons  Mucha-Slovanská  epopej,  animovaný  film,  antivirotika-A.  Holý,  Antonín  Dvořák-
Novosvětská, bleskosvod-P. Diviš, Cimrman, česká filmová škola, české pivo, české sklo, český
hokej, Český Krumlov, český kubismus, Emil Zátopek, J.A. Komenský, Jan Železný, Jarmila
Kratochvílová-atletika,  Jaromír  Jágr,  Karel  Čapek-robot,  Karel  Gott,  Karel  IV.,  Karlštejn,
Karlův most,  kontaktní  čočky-Otto Wichterle,  korunovační  klenoty,  krevní skupiny-Janský,
Kutná  Hora,  Lednicko-valtický  areál,  Leoš  Janáček,  lodní  šroub-Ressel,  mikrovlnná trouba,
Milan Kundera, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, oblouková lampa, polarograf, Pražský hrad,
rozluštění jazyka Chetitů, Santiniho poutní kostel na Zelené hoře, skanzen Rožnov 
pod  Radhoštěm,  Staroměstský  orloj,  Švejk,  T.G.Masaryk,  T.  Baťa,  tryskový  stav,  Václav
Havel,  vamberecká  krajka,  Věra  Čáslavská,  Věstonice,  vinné  sklípky,  Ještěd,  západočeské
lázně (viz též www.sedmdivuceska.cz)
Div, na kterém se většina z vás shodla, je: 
    1. ČESKÉ PIVO - tím je ČR opravdu známé :-)

2. JAROMÍR JÁGR-i ve světě známý hokejista
3. KARLŮV MOST
4. KORUNOVAČNÍ KLENOTY
5. ČESKÝ HOKEJ-ve kterém jsme nyní mistři světa
6. JÁRA CIMRMAN
7. KAREL IV.

Třídy jednotlivě vybraly (anketu absolvoval vždy vzorek několika žáků tříd 2.stupně):
6.A-Leoš Janáček
6.B-kontaktní čočky- Otto Wichterle
6.C-Karel IV.
7.A-Pražský hrad
7.B-české pivo
8.A-české pivo
8.B-Cimrman



9.A-české pivo
9.B-Pražský hrad
9.C-Čapek-robot                              zpracovaly Terka,Áďa,Hanka

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ
Hrajou takhle hokej Češi proti Rusům a Pepa se zrovna domluvil s Frantou, že s ním
v ten den půjde na pivo. Tak Pepa řekne manželce, ať se na hokej kouká, protože v hospodě
nemají televizi. Když přijde zpátky domů, ptá se ženy, jak dopadl zápas. Manželka říká: „3:0
pro Čechy.“ - Manžel: „A kdo dával góly?“ - „Jeden dal Jágr a dva nějaký Replay.“

Policista zvedne telefon. „Pomóóc,vtrhl sem kocour!“ - „A co má být? Kdo vlastně volá?“
- „Papoušek.“

Povídají si dva psi: „Tak co, jak ta ekonomická reforma
ovlivnila tvoji životní úroveň?“ - „Ani se neptej.  Zkrátili  mi
řetěz.“  -  „To  není  až  tak  zlé,  alespoň  nemusíš  běhat  tolik
okolo,  ne?“-  „No  to  jo,  ale  žrádlo  nechali  tam,  kde  bylo
předtím.“

Rozhovor dvou nezaměstnaných: „ Prej tě vyhodili
z práce v zoo?“ - „Jo, byl jsem na tu práci asi moc pomalej.
Ráno vstanu a jdu krmit. Otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy
zdrhly.“

Rodiče večer spěchají do divadla a pustí svému dítěti gramofon, aby ho to uspalo. Vrátí
se za 3 hodiny, dítě bije hlavou o zeď a volá: „Chci! Chci! Chci!“ Z gramofonu se ozývá: „Chcete
slyšet pohádku?... Chcete slyšet pohádku? … Chcete slyšet pohádku? ...“

Alenka se vrátí domů ze školy: „Mami, já už se tam nevrátím.“ - „A pročpak ne?“ - „Ta
naše učitelka nic nezná, pořád se nás jenom na něco ptá.“

Jde myška po lese a zpíví si: „Já jdu na medvěda, já jdu na medvěda.“ Potká ji zajíc a
říká: „ Na medvěda? Vždyť ten tě zašlápne jako nic!“ Myška: „No a co ? Já jdu na medvěda, já
jdu na medvěda.“ Potká ji liška a říká: „Na medvěda? Vždyť ten tě celou rozcupuje na kousky!“
Myška: „No a co? Já jdu na medvěda, já jdu na medvěda.“ Potká ji medvěd a říká: „Myško, co
to děláš?“ Myška: „Já jdu na maliny a kecám voloviny...!“
                                                                                              dodal Honza Smolka ze 4.C

Šéf přijme blondýnku jako uklizečku a hned jí uloží práci: "Umyjte podlahu ve výtahu!"
"V tomhle patře nebo ve všech?"

Odvaha je zvláštní povahový rys, který se ztrácí vstupem do zubní ambulance.

kamzík = terénkoza

Jednoho dne si otec zavolá synka a povídá: "Víš synu, deset let jsem pracoval ve 
Vietnamu..." Synek skloní hlavu. Po chvíli otec zase povídá: "Víš synu, dvacet let jsem pracoval 
v Černobylu..." Synek skloní druhou hlavu...



Malý synek jménem 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?“

Ptá se kamarád kamaráda: "Máte lžíce na boty?"
"Ne, my boty nejíme!"

Přijde do knihkupectví žena v černém.
V ruce drží knížku Kapesní atlas hub.
Prodavač si jí všimne a okamžitě k ní běží:
"Upřímnou soustrast paní, autor už tu chybu opravil!"

Kanibal letí letadlem, letuška se ho ptá, co si dá k jídlu.
Kanibal: "Přineste mi seznam cestujících."

                                                                         vybrala Kája

Perličky z dějepisu
Manufaktura = je formulář
                     = každý může udělat kousek cizí (!) práce
Střídavý systém v zemědělství = pěstují se obilniny a chemické plodiny  (konečně to někdo
odhalil!)
1498 se uskutečnila objevná cesta do Anglie. (Copak při ní asi objevili ?)
Mezi Tudorovce v Anglii  patří  Alžběta I. (1558-1603) a její dcera Alžběta II., která tam
vládne dodnes. (na ten věk vypadá ještě dobře)

CO BYCH …, KDYBYCH ...
p.uč.Irena Rutarová
Kdybych byla zvíře, byla bych:  pes v naší rodině, protože se pořád válí a jí
Kdybych byla rostlina, byla bych : bylinka – k léčení lidí (kopřiva)
Kdybych byla jídlo, byla bych :  jakékoli, které nemusím vařit sama
Kdybych byla kniha, byla bych : pohádka, která má dobrý konec
Kdybych byla měsíc v roce, byla bych : květen – všechno kvete
Kdybych byla nábytek, byla bych : postel – můžu se válet
Kdybych byla historická osobnost, byla bych :  Marie Terezie, nezavedla bych povinnou, ale
dobrovolnou školní docházku (to by se učilo, kdyby děti samy chtěly :D)
Kdybych  byla  prezident,  tak  bych :  Zrušila  bych  senát,  snížila  bych  korupci  a  počet
úředníků, za krádež a za podvody bych dala fyzické tresty, např.:amputace malíčku i celé ruky
a za pomluvy bych vyřízla jazyk :-)
Kdybych si mohla vybrat, v kterém místě budu žít, byla by to: místo se zahradou, ráda se
rýpu v hlíně.

p.uč.Lenka Prachařová
Kdybych byla zvíře, byla bych:  kočka, protože je přítulná
Kdybych byla rostlina, byla bych : hortenzie, protože se mi líbí, jak kvete



Kdybych byla jídlo, byla bych :  špagety, protože je miluju
Kdybych byla kniha, byla bych : Malý princ
Kdybych byla měsíc v roce, byla bych : květen, protože všechno kvete
Kdybych byla nábytek, byla bych : jídelní stůl, protože se u něj odehrává spousta věcí
Kdybych byla historická osobnost, byla bych :   Božena Němcová – změnila vzdělání žen a
obdivuju ji, jak si stála za svým
Kdybych byla prezident, tak bych : chtěla být V.Havel – mít stejné charisma
Kdybych si mohla vybrat, v kterém místě budu žít, byl by to: v  zahraničí  by to byla
Francie a u nás Nový Malín
                                                                           Eliška, Verča

ANKETA
HRŮZIČKY NAŠEHO DĚTSTVÍ

     Nedávno jsem četla v Mladé frontě DNES žebříček 
nepříjemností, na které lidé vzpomínají ze svého dětství. 
Moc mě nepřekvapilo, že zvítězil škraloup na mléce nebo 
kakau. Hnědé vytahané punčošky si taky moc dobře pamatuju.
Pokud  jde o jídelní perly, v mé paměti utkvěla dušená mrkev, 
ze které jsem se v mateřské školce pozvracela, tvarohová 
pomazánka, kterou do nás cpali v nemocnici, a příšerný
rybí tuk, jehož pachuť jsem rychle přebíjela nějakou dobrůtkou. 
Dodnes nesnáším rozinky nafouklé pečením. Problémy mi dělalo 
polykání prášků, jedna paní doktorka mě dokonce propleskla, 
abych tabletku spolkla. Vybaví se mi, jako jistě každému 
z mé generace, branná cvičení v pracovních sobotách, 
kdy jsme po Kotli lítali v plynových maskách a s igeliťákama 
na rukách i nohách. Snažila jsem se uzmout plynovou masku
s chobotkem, za který jsem tahala, aby se mi ta smradlavá 
gumová hmota nepřicucla k obličeji 
(v opačném případě rudá vyrážka zaručena). 
Z venkovských pobytů u babičky mám neblahé vzpomínky
na jejího agresivního housera a na obavu, že mi v noci 
(spali jsme na půdě) vleze do uší škvor. Jak jste na tom vy?            
                                         M.F.

p.uč.Jílková – pavouci, fazole, žně, protože jsem musela 
vázat snopy, ječmen kouše
p.uč.Čadilová – studený puding ve školce, pavouci
p.uč. Dorňáková – špenát, práce na zahradě
p.řed.Pavelka – když mě vedli do školy poprvé, tak jsem se vzpíral, proto jsem zůstal ve škole
dodnes; také jsem se bál zaslouženého fyzického trestu
p.uč.Křivohlávek – hrůzu jsem měl ze školní jídelny: museli jsem dojídat všechno jídlo, a pokud
jsme nedojedli, tak nás paní učitelka na dozoru krmila v době, kdy jsme bezmocně stáli 
s táckem v ruce a zvedal se nám žaludek
p.uč.Bieliková – měla jsem krásné dětství
p.uč.Marošek – celé mé dětství je jedna velká hrůza



p.uč. Pavlíková – rybí tuk, rozinky ve vánočce, ruská voňavka, strašně mi vadil zubař
p.uč.Godalová –  teplé mléko,  škraloup,  smradlavé tácky a řídká bramborová kaše ve školní
jídelně 
p.uč.Novák – celý můj život je jedna velká hrůza !
p.uč.Suchanová – rybí tuk, zubař
p.uč.Hudečková – já mám jen krásné zážitky
p.uč.Horáková – neprožila jsem nic hrozného, na co nerada vzpomínám
p.uč.Havlíčková – škraloup, fazolky, jídlo ve školce; jedna paní učitelka ve školce nás řezala,
když jsme nechtěli spát
                                                                                   ptaly se Barča a Kača
                                                                                

Hitparáda traumat z dětství (MF Dnes 7.5.2010)

1. škraloup na teplém mléce
2. nasliněný kapesník v obličeji
3. zuřivý trenér
4. flaksa v hovězím mase
5. zubař
6. spaní po obědě
7. sadistická učitelka
8. hororové prvky v pohádkách
9. posměšné pojmenování
10. čert

FILMY-co bylo, bude a na co se těšíme
Kuky se vrací   

     Kuky se vrací je příběhem šestiletého kluka
Ondry, který trpí astmatem, a tak 

ze  „zdravotních  důvodů“  musí  pryč  i  jeho
oblíbená hračka -  růžový medvídek Kuky.  Když
maminka  vyhodí  Kukyho  do  popelnice,  začne
pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá Kukyho
dobrodružství  v neznámém přírodním světě.  Je
to ale opravdu jen sen  malého kluka ,  nebo se
Kuky
skutečně

vydal za největším dobrodružstvím svého plyšového života?
     Kuky se vrací představuje v kontextu současné domácí
kinematografie skutečně jedinečný snímek, a to nejen pro
své  zaměření  na  rodinné  publikum,  spojující  dětského  i
dospělého diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci
hraného  a  animovaného  příběhu,  plného  akčních  scén  a
vtipných dialogů.  



Toy Story 3: Příběh hraček
    Ve firmu TOY STORY 3 tvůrci milované série filmů  „Toy Story“ opět otevírají krabici
hraček a přivádějí diváky zpět do úchvatného světa našich oblíbených postaviček. Když se
Andy připravuje na odjezd na kolej, Buzz, Woody a zbytek jeho milovaných hraček se trápí
kvůli své nejisté budoucnosti. TOY STORY 3 je nové komické dobrodružství, které zasazuje
příběh hraček do místnosti  plné nezkrotných malých dětí,  které se nemohou dočkat,  aby
dostaly své malé ulepené prstíky na tyhle „nové“ hračky. Je to peklo, jak se snaží zůstat
pohromadě  a ujišťují se, aby žádná hračka nezůstala někde vzadu. Zatím se Barbie ocitne
tváří v tvář plastovému Kenovi. 

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty

V kinech ČR: 12.08.2010

V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až
příliš  daleko.  Kitty  Galore,  bývalá  agentka  kočičí  špiónské
organizace,  se  dala  na  špatnou cestu a  vymyslela  ďábelský
plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své
bývalé kočičí kamarády. Tváří v tvář takové bezprecedentní
hrozbě musí kočky a psi poprvé v historii spojit své síly do
neobvyklé  aliance,  aby  zachránili  sebe  i  lidstvo.  Komedie
spojující loutkařské umění a počítačovou animaci. Připravte se
na akční komedii, ve které budou chlupy lítat!

Kouzelná chůva Nanny McPhee (Velký třesk)
V kině OKO: červen 2010

Ta dětem dává pomocí kouzel a magie pět lekcí výchovy, při
kterých často nedokážete vyjít z úžasu. Tentokrát se kouzelná
chůva  Nanny  McPhee  objeví  u  naprosto  přepracované  a
vystresované  matky.  Paní  Greenová  se  stará  nejen  o  malou
farmu, ale také o své tři děti, zatímco její manžel bojuje ve
válce  daleko  od  domova  a  rodiny.  Korunu  všemu  nasazuje
příjezd  snobských  a  rozmazlených  příbuzných,  kteří  se
nějakou dobu chtějí na farmě usadit.

Seriály
     V poslední době se s upíry setkáme na každém kroku (tím
samozřejmě  myslím  filmy,  knihy,...  -  ne  že  bychom je  snad
potkávali běžně na ulici  :D) , tak aby to bylo kompletní , máme
tu pro vás i pár seriálů s touto tématikou!

True blood (Pravá krev)
     Seriál  je  založen na  knižní  sérii  "The Southern Vampires"  od americké spisovatelky
Charlaine Harris. Představte si, že sdílíte jeden svět s upíry. V rámci možností se tolerujete,
prodáváte jim balenou krev, necháte jim vlastní úřady, bary a umožníte jim pohybovat se mezi
vámi. Oni vás na oplátku nechají žít. ...

     Seriál sleduje osudy Sookie Stackhouseové (Anna Paquin), barmanky žijící v Louisianně. Ta



má nadpřirozenou schopnost.  Dokáže číst lidem myšlenky. Její život se změní poté,  co do
města přijde upír Bill Compton (Stephen Moyer) a Sookie se zamiluje...

The vampire diaries (Upíří deníky)
     Sedmnáctiletá Elena Gilbert (Nina Dobrev) a její patnáctiletý bratr Jeremy (Steven R.
McQueen)  se  již  čtyři  měsíce vypořádávají  s  tragickou  nehodou,  při  které zemřeli  jejich
rodiče.  Teď  bydlí  u  své  tety  Jenny  (Sara  Canning),  která  dělá  vše pro  to,  aby  byla  tím
nejlepším náhradním rodičem.

     Když  začne nový  školní  rok,  do  školy  nastoupí  nový  student  Stefan  Salvatore  (Paul
Wesley). Nikdo však nemá ani ponětí, že Stefan je několik století starý upír. Elena i Stefan se
navzájem přitahují, i když se Eleně někdy zdá Stefanovo chování poněkud podivné. Při jedné
párty se oba poznávají blíže, avšak noční radovánky jsou přerušeny – jedna dívka je nalezena s
krvavými ranami na krku....

Moonlight (Za svitu měsíce)
     Navždy spolu. Tahle slova si svůdná Coraline vzala k srdci, když v roce 1952 o svatební noci
přeměnila 30-ti letého Micka v upíra. Mick St. John - nesmrtelný soukromý detektiv z Los
Angeles. Se svým osudem se nikdy nesmířil a rád by byl znovu člověkem. Je charismatický,
inteligentní a pozoruhodně čestný. Teď pomáhá lidem řešit jejich problémy prostřednictvím
svých vyvinutých smyslů a nadpřirozených schopností.

     Kdysi dávno pracoval Mick na případu únosu malé dívky. Zjistil, že za únosem stojí jeho
manželka Coraline a při záchraně dítěte ji zabíjí. Od té doby se snaží být malé dívce Beth
vždy  na  blízku.  Z  upíra  se  navíc  stává  anděl  strážný.  Z  Beth  vyrostla  krásná,  ambiciózní
reportérka pro BuzzWire. Opětovné setkání Micka a Beth nedá na sebe dlouho čekat. Citové
pouto mezi nimi je stále hlubší. Může existovat přátelství mezi člověkem a upírem? Je a bude
vztah Micka a Beth pouze v profesní rovině, když má Beth přítele?

                                                                                                                         Natka,Hanča,Míša

CITÁTY
 Život je jako když lezeš po žebříku: když si uvědomíš, co děláš už na začátku, máš

možnost se vrátit,  ale jestli se rozhodneš jít dál, tak už je pozdě  litovat. Na tvojí
cestě je spousta nástrah a žebřík taky nemá všechny příčky. Může se zdát, že už jsi u
konce, ale zdání klame, šlápneš vedle a spadneš dolů. Zlomí ti to srdce a nejen to, bude
ti ještě  dlouho trvat, než budeš mít sílu jít dál a než najdeš někoho, kdo by šel s
tebou... 

 Opravdový přítel je ten, který přijde první, když celý svět odejde. 

 Žádná  vlastnost  nezíská  člověku  tolik  přátel  jako  schopnost  obdivovat  vlastnosti  a
schopnosti druhých. (James Boswell) 

 Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho
to odvádí. (Franz Kafka) 

 Neměli  bychom se  starat  o  to,  abychom dlouho  žili,  ale  o  to  abychom žili  naplno.
(Seneca) 

 Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
(Seneca) 



 Žalovat na osud můžeme hodně  dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako
kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem.
(Seneca) 

 Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein) 

 Měli bychom se ke svým přátelům chovat tak, jak bychom si přáli, aby se oni chovali 

k nám. (Aristoteles)                                                            vybrala Terka

DOPORUČUJEME
 www.myjsmetonevzdali.cz  –  cílem  této  iniciativy  je  uchovat  „paměť  národa“,  zejména
historii  2.pol.20.stol.;  na  tu  je  zaměřen  rovněž  vzdělávací  portál  pro  učitele  i  žáky  –
www.moderni-dejiny.cz
 pro dobu prázdnin se vám bude hodit např.: www.cyklo-vylety.cz (když budete chtít vyrazit
na kole), www.kudyznudy.cz nebo www.cd.cz   (informace o vlacích a slevách jízdného)  

SPORT
p.uč.Marošek na MS juniorek ve florbalu

Jak  velká  byla  radost  ze  zisku  bronzu  na  mistrovství  světa
juniorek 8.5. v Olomouci a jak jste si ji užil a oslavil?
Radost byla velká, splnili jsme si svůj sen a cíl. Oslavoval jsem to
až do 4 do rána. 
Byl tento úspěch překvapení, nebo očekávaná událost?
Florbalová veřejnost očekávala medaili a ještě větší úspěch, ale
já jsem realističtější. Věřili jsme si na první čtyřku. Na zlato
jsme neměli.
Jak dlouho jste reprezentačním trenérem?
Asi 4 roky.
Jaké jsou vaše další plány ve florbalu?
Chci trénovat dál ASPER – žákyně, juniorky i ženy. Chtěl bych
postoupit s ženami do nejvyšší soutěže, což je do 2-3 let docela
reálné. Z mladších holek se dají vychovat reprezentantky.
Máme i na Hlucháku nebo v Šumperku výrazný talent, budoucího reprezentanta?
Na Hlucháku zatím ne, ale v Šumperku ano – chodí do 2.třídy na 4. ZŠ a je fakt dobrá, má
největší potenciál k tomu dostat se do reprezentace. Těžko se to odhaduje. Když je dobrá 
v 10, není to záruka kvality v 18. Když nebude makat, ani talent nestačí.
Pro koho se florbal hodí, komu ho doporučujete?
Je pro všechny, kdo ho chtějí hrát. Hrají ho i veterání a postižení.
                                                                             ptaly se Terka a Hanka
                  (oficiální foto i s popisky - p.uč.Marošek; školní foto - p.uč.Křivohlávek)



Adéla Bočanová (nejmladší hráčka) a její švédská trojka

    Tereza Urbánková – jediná

   Češka v ALL STARS; dala 

   na MS 9 branek 

  

Češky vybojovaly 3.místo

                                                          

                               Povzbudit přijela do Olomouce i skupina

                                                                   příznivců z naší školy      

          

věrní fanoušci z Hlucháku



Volejbal
    
 V  krajském  finále  vybojovali
hoši – J.Stejskal, T.Křivohlávek,
J.Doležel,  M.Stejskal,
M.Pšenčík,  M.Krystek,  V.Štěpán
– 3.místo !

Atletika
     V  okresním  finále  Poháru
rozhlasu  zvítězily  naše  starší
žákyně  –  Vojtíšková,  Vavříková,
Adamová, Kohoutová, Zbránková,
Kamlerová,  Kašparová,  Měrková,
L.Krňávková; Rutarová. 
V krajském kole obsadila děvčata skvělé 2.místo !

     V krajském finále čtyřboje získaly
opět 2.místo L.Vojtíšková, Z.Vavříková
(obě  8.B),  R.Kohoutová  a  E.Rutarová
(obě 9.C), a tak postoupily 
na mistrovství republiky !!

Orientační běh
     Již tradiční úspěchy v této disciplíně
potvrdili  naši běžci i  letos – opět pojedou na republikové finále do Prahy !!  Naše družstva
zvítězila  v  krajském kole  v  kategorii  D5,H5  i  D7,H7 +  D9,H9.  Nejúspěšnější  jednotlivci:
1.místo  –  O.Jílek,  K.Machusová,  Z.Kašparová,  2.  –  T.Holínková,  O.Šrámek,  3.  A.Pšenčíková,
V.Šafář, A.Pukyšová, V.Mikulenka, 4. P.Kašpar, P.Štěpánková, 5. V.Švancárová.

Přejeme všem čtenářům pěkné prázdniny !
Na letním  čísle  ALFONZe se  podílely :  Bára  Kratochvílová,  Kája  Machusová,  Verča
Směšná,  Eliška  Švábová,  Katka  Tomášková  (všechny  7.B),  Terka  Kaprálová,  Áďa
Nosálová, Hanka Novotná, Natka Příkopová, Míša Zajícová (9.C),Honza Smolka a Matěj
Mondek (4.C), p.uč.Josef Václavík, p.uč.Martina Fišerová 
4.číslo ALFONZe 2009/10 vychází 14.6.2010.


