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Výtěžek z prodeje bude použit na nákup knih do školní knihovny.

Redaktoři ALFONZe na návštěvě ŠUMPERSKÉHO DENÍKU s jeho šéfredaktorkou
ing.Soňou Singerovou.

Toto číslo je věnováno našim úspěchům a vycházejícím hvězdám.



BYLO-NEBYLO

Aktualizované informace o dění ve škole
získáte na www.hluchak.cz.

 Skutečně – v uplynulých měsících jsme sklízeli
úspěchy na mnoha frontách – ať už v jednotlivcích či
v  družstvech  (o  některých  jsme  informovali  již
v minulém čísle). Ani naše redakce nezůstala pozadu.
Zapojení  se do celostátní,  celoroční  soutěže o logo
Kvalitní  školní  časopis  a  naše  úsilí  při  tvorbě
ALFONZe  přineslo  své  ovoce.  Na  závěrečném
hodnocení  časopisů se podíleli novinář a učitel
Zdeněk Brom, reportážní  fotograf  Jan Šilpoch,
spisovatel  a  režisér  Petr  Procházka  a  Dalibor
Dudek.
Soutěž školních časopisů k získání certifikátu
„Kvalitní školní časopis“ je součástí projektu
Čtenářská  gramotnost  a  projektové
vyučování.  Tento projekt je  spolufinancován
Evropským  sociálním  fondem  a  státním
rozpočtem České republiky. 
Školnímu  časopisu  „Alfonz“  a  celé
jeho  redakci  uděluje  o.  s.  Abeceda
certifikát:

(Podrobné  hodnocení  našeho  časopisu  si  můžete
přečíst na nástěnce u školní knihovny.)

 Výsledky soutěží:
matematika –  Klára  Bartoňová  (5.A)  se  umístila
v celostátním  měřítku  na  1.místě  mezinárodní
matematické  soutěže  KLOKAN  v  kategorii

Klokánek !
soutěže robotů v Jeseníku LEGO
SUMO  2012  se  zúčastnili
členové  kroužku  informatiky  –
J.Kaprál  (5.B),  T.Hobl  (7.A),
L.Kratochvíl a J.Novotný (8.B).
     Soutěž  pořádalo  Gymnázium
Jeseník  a  Středisko  volného  času
DUHA  Jeseník.  Soutěžilo  celkem
osm robotů z různých škol. V našem
týmu  se  nejlépe  dařilo  Honzovi
Novotnému  z  8.B,  který  se  svým
robotem  Snapperem  obsadil  2.
místo.  
Pythagoriáda – M.Plháková (5.B) 

získala 4.místo v krajském kole soutěže.                     
Zpěváček 2012 – Eliška Švábová se stala nositelkou 
Ceny starosty obce Velké Losiny Norberta Pfeffera 
v celostátním finále pěvecké soutěže.                          
Zelená stezka - Zlatý list – v mladší kategorii: 
2.místo – Termiti -  J.Smolka, O.Jílek, M.Šváb, 
K.Síkorová, K.Zajícová, M.Vágnerová (6.C); 6.místo
– Típci - M.Matoušek, A.Wohlrab, A.Cesnek (6.A), 
T.Kobza, M.Ondráček, J.Baslar (6.B); ve starší 
kategorii: 4.místo – Zelené Kobyly – V.Jílek, 
V.Halenka, V.Švancárová (8.C), B.Kratochvílová, 
A.Gural, V.Heger (9.B)
Sedmáci  (Havlíček,  Šrámek,  Hatoň)  nás  8.6.
reprezentovali v celostátním kole zeměpisné soutěže
EROREBUS.

 Na střeše školy byla nedávno umístěna
siréna civilní ochrany. Slyšíte ji každou 1.středu
v měsíci.

 Naše  školní  alba  se  3.5.  rozrostla  o  další
fotografie tříd.

 4.5. zhlédli žáci 2.stupně divadelní představení
Saturnin, 21.5. žáci 1.stupně Pipi Dlouhou punčochu.

 7.5. jsme si užili ředitelské volno.

 Besedu  s  Policií  ČR  absolvovali  deváťáci,
šesťáci pokračovali v besedách s hasiči. Osmáci byli
na přednášce „Láska ano, děti ještě ne“.

 22.5. proběhl poslední konzultační den v tomto
školním roce. 

 Ve stejný den se vydala školní družina na výlet
do Olomouce. Ta rovněž zorganizovala tradiční Den
dětí na školní zahradě (30.5.).

 Od konce května jsme se zapojili do celostátního
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testování  žáků  5.  a  9.tříd  v  českém  a  anglickém
jazyce a v matematice.

 4.-8.6.  proběhl  jako  každý  rok  intenzivní
jazykový  kurz  na  Severomoravské  chatě.  Správce
chaty, vyučující AJ a nejmenovaná žákyně 6.ročníku
na něj dozajista jen tak nezapomenou.

 Do muzea informatiky v Hosticích se vydali žáci
8.ročníku  6.  a  7.6.  Dne  14.6.  se  p.uč.Václavík
v rámci akce Vily Doris s několika žáky podíval, jak
to chodí na Mírově.

 Dne  22.6.  se  uskuteční  Slavnost  Slabikáře
v 1.třídách.

 Průběžně jezdí třídy se svými učiteli na školní
výlety, letos omezenými na 1 den.

                                                      foto: M.F.
Máte-li  nějaký  zajímavý  text  nebo  nápad,
přineste ho redaktorům, rádi ho v Alfonzovi
                           uveřejníme.

JAK JSME SE BYLI
PŘIUČIT U PROFÍKŮ

Katka Z., Marek, Verča M., Zdenča

 My - redaktoři Alfonze – jsme se vydali do
sídla  redakce  Šumperského  deníku.  Uvítala

nás šéfredaktorka ing.Soňa Singerová.    
     Nejdříve  nám povídala  o historii  Deníku,
který  je  znám i  jako Moravský sever,  a  o  své
novinářské kariéře. Při povídání bylo v budově
redakce  příšerné  vedro,  všichni  jsme  horkem
zmírali,  a  tak  se  paní  šéfredaktorka  pokoušela
zapnout klimatizaci. Marně. 
     Poté nás provedla jednotlivými místnostmi
a představila  nám  přítomné  redaktory.
Překvapilo  nás,  jak  to  tam bylo  malé.  Někteří
redaktoři  asi  nebyli  nadšení,  že  procházíme
jejich pracovištěm a chceme si je fotit.Také nám
ukázala grafický program, se  kterým pracuje a
v němž  nám  upravila  jednu  stránku  s  texty
Alfonze.  Každý  si  tuto  stránku  „novin“  mohl
odnést domů. 
     Když se nás na něco ptala, byli jsme jako
mrtvolky, nejspíš tím horkem venku i uvnitř :-)
     Dozvěděli jsme se, že nejhorší noční můrou
šéfredaktorky jsou bílé stránky novin. 
    Napadlo vás někdy, jak se redaktoři dozví
o aktuálních  událostech  ?  Víte,  co  je  to
otvírák ? Nebo storka ?
     Pokud se v regionu něco zajímavého stane,
volají lidé – např. svědci havárie, novináři mají
dobré vztahy také s policií a každý má i svoje
(utajené) zdroje. Otvírák je text na úvodní straně
– to nejdůležitější a nejzajímavější, ve storce se
informace  z  otvíráku  „zlidští“,  nabídne  třeba
příběh konkrétních lidí.
     Několika z  nás  se  poštěstilo  dostat  se  na
stránky  Deníku  v  následujícím  vydání  –  jako
zpovídaní v anketě (viz níže).
    Nakonec jsme se s díky rozloučili a vyfotili se
před redakcí (viz s.1 – foto M.F.).
     
Zeptali jsme se 
šéfredaktorky ing.Soni Singerové:

1. Jak dlouho tady pracujete?
Od r.1993. Začínala jsem v Mladé frontě
DNES.

2. Co je náplní vaší práce ?
Ráno  začínáme  poradou,  sleduju  texty
redaktorů,  rozhoduji  o  jejich  umístění,
vybírám,  určuju  „otvírák“,   pracuji
s grafickým  programem  a  snažím  se
stihnout uzávěrku, nejpozději půl hodiny
před zahájením tisku (tj.  kolem 21.45 –
22.30 hod.).
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Všimli jste si ?

Čert ví, co se poštolkám líbí
na našem ošklivém dvoře.

Každopádně i letos na Hlucháku
vyvedli své mladé a právě je učí

létat - navzdory zvonění a řvoucím
žákům.



3. Kolik  výtisků  za
týden prodáte?
3-5 tisíc

4. Kdy  byla  redakce
Deníku založena?
31.5.2005.

5. Máte  schovaný
svůj první výtisk?
Ne,  ale  mám
výstřižky  svých
textů  za  celou
kariéru.

6. Chystáte  nějaké
změny v Deníku?
Dne  1.8.  vyjde
nová  forma  novin,
menší  formát,  více
zábavy, a vy ji tedy vidíte jako první. (!)

7. Kolik máte v redakci pracovníků?
6 redaktorů

8. Jaké typy redaktorů tady ještě pracují?
Editor,  sporťák  (dělá  i  web),  redaktoři
pro „sever“ a  „jih“ okresu a redaktor pro
Jesenicko a kulturu.

9. Kolik hodin v práci denně strávíte?
Jak  kdy,  hlavní  služba  trvá  12  hodin.
Když  mám  vedlejší  službu,  odcházím
v 16 hodin.

10. Čím  jste  chtěla  být,  než  jste  se  stala
redaktorkou?
Vždy  jsem  chtěla  být  redaktorkou,  ale
žurnalistiku jsem nemohla z politických
důvodů  vystudovat,  takže  jsem  nejprve
absolvovala  na  VŠb v  Ostravě  geologii
a novinařinu jsem mohla začít dělat až po
roce 1989.

11. Baví vás ještě tato práce?
Baví,  každý  den  je  jiný,  je  to  tvůrčí
práce.
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NOVINKY 

V KNIHOVNĚ

JEFF KINNEY: Deník malého poseroutky 6
J.LAPÁČEK  -  J.KALOUSEK:  Otazníky
detektiva Štiky
ESTER STARÁ: A pak se to stalo !
DANIELA  KROLUPPEROVÁ:  Společenstvo
klíčníků
J.ČERNÝ  –  J.VEIS  –  B.ŠALAMOUNOVÁ:
Obrázky z československých dějin

JAK VZPOMÍNÁM 
NA HLUCHÁK

Kačka T.

     Asi jako každý v této třídě (9.B) mám mnoho
zážitků.  Nejčastěji  se  odehrávají  na  různých
výletech či exkurzích.  První skvělé výlety byly
již  od  druhé  do  páté  třídy,  když  jsme  v  zimě
jezdili na lyžáky a v létě na školu v přírodě. Paní
učitelka  Prachařová  si  vždy  jako  dozor  vzala
někoho  z našich  rodičů.  Nejvíce  se  mi  líbily
stezky odvahy a večerní diskotéky. 
     Pak jsme přišli na druhý stupeň a tam už to
bylo jiné. Jezdili jsme sice na výlety, ale to jen
na konci  školního  roku  a  jen  na  jeden  den.
V šesté třídě jsme se spolu s „céčkem“ vydali na
„nebe  a  vodu“.  V  lanovém  centru  si  ti
nejodvážnější  z  nás  mohli  vyzkoušet  Tarzanův
skok asi z 8 metrů. Potom jsme se přesunuli na
rafty, ale upřímně, byla to nuda. Řeka byla jako
olej, žádně jezy jsme nejeli. V sedmé třídě jsem
si  řekli,  že  opět  vyzkoušíme  rafty.  Tyhle  byly
mnohem lepší, řeka byla divočejší a sjížděli jsme
spoustu  jezů.  Pak nás  p.uč.  Rutarová  vzala  na
8kilometrovou  procházku  do  Šumperka.
Markétce se to velice líbilo :-) V osmě třídě jsme
vyrazili  na  třídenní   lyžařský  kurz,  na  který

někteří neradi vzpomínají, například i já, protože
mi  v půlce  svahu Artur  shodil  prkno,  které  se
zastavilo  až  dole  u  vleku.  Samozřejmě  ihned
přijel můj táta a začal mi říkat, že si mám dávat
větší pozor na svoje věci a tak dále, ale asi 
po 5 minutách zjistil, že to nebyla moje vina. 
    Mám i skvělé zážitky z přestávek. Zábava
u nás ve třídě se vždy najde. Nejenomže je u nás
na každodenním pořádku létající houba a křídy,
ale občas se k tomu přidá i mýdlo, fixy, pastelky,
dokonce i něčí svačina či teniska. Také si moc
dobře pamatuji, jak jsme v sedmé třídě přišli 
1. září do školy a Kája rozbila tabuli, která doteď
není spravená.... V osmé třídě jsme se snažili být
zase  ekologičtí,  pokoušeli  jsme  si  ve  třídě
vypěstovat  kompost,  ale  moc  se  nám  to
nepovedlo. 
     Mám ještě mnohem více milých vzpomínek,
ale mám i nějakou špatnou. Třeba jak mi Marek
v páté třídě stáhl kalhoty při opisování úkolu. 
     Ale  i  přes  ty  nepříjemné  budu  určitě  na
Hluchák moc ráda vzpomínat.

 MÁME NOVÉHO
DEMOSTHENA

Ondřej Havlíček

      Mladý  Demosthenes  je  soutěž
v řečnickém  umění  pro  žáky  druhých
stupňů  ZŠ,  středních  škol  a  osmiletých
gymnázií. Každý soutěžící si  musí napsat
1-2minutový monolog a přednést jej před
porotou.
      Naše škola se této soutěže zúčastnila poprvé
a  ve  školním  kole,  které  proběhlo  koncem
listopadu, soutěžilo osm žáků. Ve druhé kategorii
(8.-9.  třída),  v  konkurenci  dalších  pěti  lidí,
zvítězila Annette Pohlová a v první kategorii já.
     V únoru  už  nás  přivítala  aula  Univerzity
Palackého v Olomouci, kde se konalo regionální
kolo.  Po  zhruba  půlhodině  čekání  konečně
přijela  porota,  v  níž  jsem  poznal  „počasářku“
z televize  Nova  Janu  Adámkovou,  a  paní
učitelka  Pavlíková,  která  mne  a  Annettu
doprovázela  do  Olomouce,  svou  oblíbenou
školitelku  -  paní  profesorku  Blanku
Rozehnalovou.
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     Porota roztáhla velké reklamní plakáty, ale to
nás  již  všechny  zvala  na  pódium  paní
Adámková.  Každý  soutěžící  se  jí  měl  krátce
představit  a  ona  mu  vytkla  jeho  chyby  při
projevu.  Poté  s  námi  udělala  pár  cvičení  na
rozmluvení a soutěž mohla začít. Postupně jsme
přednášeli své projevy v pořadí, které jsme si na
začátku  vylosovali.  Jakmile  poslední  soutěžící
skončil,  porota  nás  padesát (naprosto
nesmyslně) poslala ven, aby se  jich pět mohlo
poradit.  Naštěstí to ale zvládli za dvacet minut,
pozvali nás dovnitř a začali vyhlašovat. V první
kategorii  vyhlásili  nejdříve  vítěze  z  okresu
Jeseník,  Uničov,  Šumperk  a  Olomouc,  ale  mě
nečetli.  Nakonec  mě  vyhlásili  samostatně,  asi
jako  hlavního  vítěze.  Stejně  tak  to  bylo
v Annettině  kategorii.  Z  Olomouce  jsme  ale
odjeli nadšení a s rozhodnutím co nejlépe natočit
videa  s  našimi  monology  (což  si  žádá  vlastní
odstaveček).
         Do krajského kola měli všichni soutěžící
zaslat  své  monology  natočené  na  videu.  Náš
první pokus, který natáčel, stejně jako ty další,
pan učitel Krhánek, pochází z hudebny, kde nám
ochotné publikum dělala 8.C. Další pokusy jsem
již natáčel ve školní knihovně, neboť v hudebně

se to příliš rozléhalo, a Annette se svým vlastním
kameramanem na Hlavní třídě a v cukrárně Tuli.
S  paní  učitekou  Pavlíkovou  jsme  vybrali  ten
nejlepší  pokus,  pan  učitel  Krhánek  k  mému
videu ještě dodělal titulky a obě videa mohla být
zaslána do krajského kola. 

Očekávané  výsledky  z  krajského  kola
nepřicházely  a  nepřicházely.  Jednoho
středečního  večera   mi  ale  mamka  s  radostí
oznámila,  že  jí  volala  paní  učitelka  Pavlíková,
která obdržela e-mail se zprávou o mém vítězství
v krajském kole. Annette ale bohužel neuspěla.
        Z vítězství jsem se samozřejmě radoval,
a to zvláště kvůli výhře - poukázce na soutředění
v ceně 5.000 korun s ostatními vítězi krajských
kol. A tak jsem jel...
       Soustředění začínalo v pátek 11.května. Na
jihlavském autobusovém nádraží,  kam jsme  se
museli  dopravit  sami  (mne  tam  zavezl  děda
svým  novým  Chevroletem),  nás  přebrala  paní
Adámková,  paní  Dolejší z  firmy Face  of  New
Europe, tři výteční profesoři z UP v Olomouci:
pan  Mlčoch,  pan  Polák a  naše  drahá  paní
Rozehnalová  a  v  neposlední  řadě  paní
zdravotnice.  Po  čtyřiceti  minutách  jízdy
autobusem nás vyložili v Želivě. Ubytoval jsem
se  s  jedním  Čechem,  jedním  napůl  Turkem  a
jedním  Romem,  který  nám  tvrdil,  že  je
z Ryšnova nad Sněžnou, že existuje Ryšnovský
kraj  a  že  v  Ryšnově  jezdí  metro  (byl  to
samozřejmě  Rychnov  nad  Kněžnou  a  existuje
pouze  okres  Rychnov).  Poté  nás  čekali  páni
profesoři,  které  jsme  před  večeří  postupně  ve
skupinkách obešli. S každým z nich jsme dělali
různá  dýchací,  rozmlouvací  a  přemýšlecí
cvičení.  Patrik  a  já  jsme  si  oblíbili  paní
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Rozehnalovou. Další den nás (u pí Adámkové a
pí  Dolejší)  čekala  práce  s  mikrofonem  a
nacvičování zpravodajské relace. Při odpoledním
hledání  pokladu  jsme  vymysleli  básničku  a
písničku  na  večer.  Večerní  program  byl
především v rukou nejstarší  kategorie.  Nedělní
dopolední  improvizaci  pro  nás  připravil  herec
Jaroslav  Sypal,  s  kterým  jsme  si  užili  mnoho
legrace.Po obědě ještě rychle vyhlásili výsledky
včerejší soutěže ve zpravodajské relaci, kde jsem
získal  diplom  za  nejlepšího  hlasatele.  Před
odjezdem  jsme  ještě  krátce  s  kytarou  zapěli
Sbohem galánečko a Stánky.
       Ve čtvrtek 17. května mne a mamku odvezl
ranní vlak do kláštera Emauzy v Praze, kde se
odehrálo  celostátní kolo. Vše proběhlo jako na
regionálním kole, ale  tentokrát jsem si odvezl
2. místo. Diplom jsem přebral přímo z ruky paní
Rozehnalové. Na prvním místě se umístila Ingrid
Tillmann  a  na  třetím  můj  spolubydlící  Vilém
Branda.Tak zase za rok...       
                                            (foto A.Havlíčková)
                             

PŘEDSTAVUJEME
TŘÍDY
6.B

třídní učitelka: Pavlína Kopecká

Nejvyšší: Karolína Staniczková
Nejmenší: Klára Konášková

Nejstarší: Milan Vaněk
Nejmladší: Petr Matoušek

Nejdelší vlasy: Anna Třetinová
Nejkratší vlasy: Dominik Kulhavý

Nejvtipnější: Jan Baslar
Největší manekýna: Klára Konášková, 

                                      Kristýna Ondráčková
Největší manekýn: Tomáš Kobza

Největší počítačový maniak: Kryštof Krtička
Nejchytřejší: Jan Baslar

Největší čtenář: Jan Baslar, Lída Müllerová
                                                             foto M.F.
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ZE ŠKOLNÍHO HRNCE
S VTIPNOU KAŠÍ

     

 Blondýnka  zastavila  u  semaforu.
„Krásná červená  barva,”  pokývala  hlavou.  „To
by  byly  rozkošné  lodičky.”
Když  naskočila
oranžová,  pomyslela  si,
jak  by  jí  slušel  jarní
kostýmek, k tomu by si
mohla  vzít  zelený
klobouček...  Tu  se
znovu objevila  červená.
„Tak, to už jsem viděla,”
řekla si a vystartovala.       

 Blondýnka se v galerii vyptává průvodce:
„Kolik  stojí  tenhle  obraz?”  -  „Sto  tisíc.”
„Tak to ne... A támhleten?”- „Ten stojí padesát
tisíc.” Blondýnka se chvíli rozhlíží a pak ukáže
na malý obrázek na zdi a v očekávání se ptá:
„A co tento?” - „Že jste to vy, dám vám ho za pět
tisíc,”  řekl  jí  průvodce  a  blondýnka  nadšeně
souhlasila.  Když  šťastná  opouštěla  galerii,
průvodce  pyšně  povídá  kolegovi:  „Vidíš  tu
blondýnku u dveří?” - „Jo.” - „Tak té huse jsem
prodal kousek tapety za pět tisíc!”     

 Seznámí se mladý muž s blondýnkou a při
rozloučení  se  zeptá:  „Mohu ti  zítra  zavolat  do
práce?” - „Můžeš,” souhlasí kráska. „Ale kdyby
to brala šéfová, tak to polož.” - „No dobře, ale
jak ji poznám?” - „Je zrzavá a má brejle.”   

 Maminka k synovi: „Pepíčku, proč táhneš
do ložnice ten kýbl s vodou?” - „Protože tatínek
chce ráno vzbudit, ale potichu!”

  Zajíc si to míří do obchodu, před kterým stojí
obrovská  fronta  nedočkavých  zákazníků.
Suverénně se dere dopředu, ale na začátku fronty
stojí medvěd. Ten zajíce odstrčí se slovy: „Běž
do  fronty  !“  Chvilku  nato  se  ušák  zase  cpe
dopředu. Medvěd už je naštvaný, vrazí mu ránu,
až to zajíce odhodí. Nedá se a opět se hrne před
frontu.  Rozzuřený medvěd ho zmlátí.  Když se
zajíc  probere,  smutně  zkonstatuje:  „Já  ten
obchod snad nikdy neotevřu...“
                                               vybrala Verča M.

PERLIČKY
  V  jakých  domech  žili  staří  Římané  ?  -

V akvarijních. (správně  v atriových; a kde měli
rybičky ?!)

  Co  je  ve  starém  Řecku  metropole  ? -
mateřská  škola;  město  dětí  (správně  mateřské
město) 

  1492  Kryštof  Kolumbus  objevil  Evropu.
(odkud do ní asi připlul ?)

  Čím  se  živili  Etruskové  ? -  pěstovali  sůl
(a sklízeli ji ze stromů ?!)

  Kdo stál v čele Říma v době míru ? - konzum
a odborná šlechta (správně 2 konzulové, senát a
občanský  sněm;  i  oni  si  občas  zajdou
nakoupit...)                                               M.F.

BUDOU Z NÁS
HASIČI ?

Honza Smolka a Honza Karkoška

     Využili jsme příležitosti 
a při besedě se dvěma členy 
šumperského hasičského 
záchranného sboru jsme jim 
položili několik otázek. Třeba
i vás jejich odpovědi 
inspirují.

1. Co  vás přivedlo k hasičům ?
2. Odkdy u nich pracujete (= jak dlouho)?
3. Co  musí  člověk  udělat  pro  to,  aby  se

k hasičům dostal?
4. Je v Šumperku hasičský oddíl pro děti?
5. Za jak dlouho vyjíždějí hasiči k případu

po jeho nahlášení?
6. Můžete  popsat  nějaký  kuriózní  případ,

na který nezapomenete?
7. Jak často pracujete?
8. Bojíte se někdy?
9. Vadí Vaší rodině, že pracujete u hasičů,

a bojí se o Vás?
10. Měl jste někdy problém s výstrojí?
11. Zachránil jste někdy někomu život?
12. Baví Vás být hasičem?

Honza Fiala
    

1. Nejprve  jsem to  měl  jako  koníček,  ale
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později už jsem se stal profesionálem.
2. U hasičů pracuji od roku 2002.
3. 1) vzdělání (minimálně střední škola)

2) fyzickou schopnost
3) musíte projít psychotesty

4. Ano, je v Temenici.
5. Přes  den  od  vyhlášení  požáru  tak  do

jedné  minuty.
6. Jednou se stalo, že si šla

jedna  paní  zakouřit  na
balkon a její malé dítě ji
tam zavřelo, a tak volala
o pomoc kolemjdoucí a
také  sousedy.  Nakonec
jsme to ale zvládli.

7. Jednou za tři  dny mám
24  hod.  v  kuse  směnu
od 7:00 do 7:00.

8. Ano,  ale  mám  takový,
jak  se  říká,  zdravý
strach .

9. Hlavně  asi  když  jsou
svátky nebo prázdniny .

10. Například  v  zimě
zamrzává  voda
v hadicích  nebo  zamrzávají  dýchací
masky .

11. Ano, zachránil, 
například při vyproštování z auta.

12. Ano, baví. Do této práce chodím rád . 

Radek Hýml
     

1. Šel jsem za prací , která by mě bavila.
2. Od roku 1992.
3. viz odpověď kolegy
4. -
5. -

6. Jednou uletěl exotický mluvící papoušek
v hodnotě  70 000 Kč.  A přes  veškerou
snahu se nepodařilo ho chytit.

7. Totéž jako kolega.
8. Ano, myslím, že každý by se trošku bál.
9. Ne, mojí rodině to nevadí, už si na to za

tu  dobu,  co  jsem
u hasičů, zvykli.

10. Ne, naše výbava je na
špičkové úrovni, jsem
s ní velmi spokojen a
zatím jsem s ní žádný
problém neměl.

11. Naše družstvo ano, ale
sám asi ne .

12. Ano , baví mě velice . 

autoři textu na fotce M.F.
vpravo a vlevo
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ANKETA Jakou hudbu posloucháte?
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ROCK HIP-HOP KLASIKA
7. třída 8. třída 9. třída učitelé 7. třída 8. třída 9. třída učitelé 7. třída 8. třída 9. třída učitelé
3 3 3 1 2 1 1 0 0 1 2 3

POP RAP PUNK
7. třída 8. třída 9. třída učitelé 7. třída 8. třída 9. třída učitelé 7. třída 8. třída 9. třída učitelé
5 6 4 6 0 2 0 0 0 1 2 0

METAL-HEAVY METAL DISCO REGGAE
7. třída 8. třída 9. třída učitelé 7. třída 8. třída 9. třída učitelé 7. třída 8. třída 9. třída učitelé
3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0

TECHNO 7. TŘÍDA
7. třída 8. třída 9. třída učitelé rock Hip-hop klasika pop rap punk Metal-heavy metal disco reggae techno
1 0 1 0 2 2 0 5 0 0 3 1 0 1
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9. TŘÍDA
rock Hip-hop klasika pop rap punk Metal-heavy metaldisco reggae techno
3 1 2 4 0 2 1 3 1 1

UČITELÉ
rock Hip-hop klasika pop rap punk Metal-heavy metaldisco reggae techno
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Podle odpovědí vzorku žactva a pedag.sboru
vytvořily Eliška, Verča S. a Kačka T.

RECEPISY
Rodinná bublanina 

od Elišky Švábové
 Ingredience:      

- 450 g hrubé mouky 

- 300 g práškového cukru 

- 1 prášek do pečiva

- 1/8  l mléka

- 6 vajec

- kůra z jednoho citronu 

- 200 g rozpuštěného másla

- ovoce  

Postup:     
      Nejprve  utřeme  žloutky  s  cukrem.  Pak
přidáme  mouku  s  práškem  do  pečiva
a citronovou kůru,  rozpuštěné vychladlé máslo,
vlahé  mléko  a  promícháme.  Nakonec  lehce
vmícháme  tuhý  sníh  z  bílků  a  vlijeme  na
vymazaný a moukou vysypaný vyšší plech. 

Poklademe  ovocem  obaleným  v  mouce,  aby
nepropadávalo. Pečeme ve vyhřáté troubě. 

SPORT

volejbal 
okresní finále 
-  dívky (Šimová,  Vágnerová,  Zádrapová,  Štolcová,
Franková, Rozsívalová, Lovichová, Seidenglanzová)
– 3.místo
-  hoši (O.  a  T.  Rychtaříkovi,  Kindl,  Zbránek,
Pospíšil, Klaban, Skařupa, Slončík, Zajíc) – 1.místo   

krajské finále 
„A“ (Rychtaříkovi, Kindl, Slončík, Zbránek, Klaban,
Pospíšil)  –  1.místo;  „B“  (Zajíc,  Skařupa,  Hevera,
Šimová, Lovichová, Vágnerová, Štolcová)- 3.místo

atletika
Pohár rozhlasu

okresní finále
starší žákyně – 2.místo 

v  krajském  přeboru –  1.místo  –  postup  do
celostátního  kola  –  V.Nováková,  N.Komínková,
E.Langerová,  K.Machusová,  K.Seidenglanzová,
K.Zádrapová,  B.Hudečková,  E.Franková,
A.Korgerová, V.Žváčková, E.Bedáňová, M.Štolcová

orientační běh
celostátní finále

zapsal a vyfotil  p.uč.P.Křivohlávek

     Ve  středu  6.6.  se  uskutečnilo  celostátní  kolo
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soutěže  škol  v  orientačním  běhu  v  Olomouci.
V konkurenci  26  škol,  které  postoupily
z jednotlivých krajů, se družstvo naší školy umístnilo
na 4. místě. O tento vynikající úspěch se zasloužili:
v kategorii dívek do 7. tříd:  Anežka Pukyšová 7.B,
Alena Skařupová 7.A, Tereza Křivohlávková 7.A,
v kategorii chlapců do 7. tříd: Matěj Matoušek 6.B,
Ondřej  Jílek  6.C,  Ondřej  Šrámek  7.A,  Petr
Kašpar 7.C, v kategorii dívek do 9. tříd:  Veronika
Švancárová  8.C,  Karolína  Machusová  9.B,
v kategorii  chlapců  do  9.  tříd:  Ferda  Dvořák  8.B
a Vojta Mikulenka 8.B.  Vedle  hlavní  soutěže škol
byly vyhlášeny i výsledky v jednotlivých kategoriích.
Skvělého individuálního úspěchu dosáhl Ondřej Jílek
ze třídy 6.C, který získal 3. místo mezi 58 závodníky!
Mezi  další  úspěšné  výsledky  patří  6.  místo  Petra
Kašpara, 8. místo Ondřeje Šrámka a 10. místo Matěje
Matouška  ve  stejné  kategarii,  10.místo  Anežky
Pukyšové  mezi  mladšími  dívkami,  11.  místo
Veroniky  Švancárové  mezi  staršími  dívkami  a  14.
místo Ferdy Dvořáka v kategorii starších chlapců.

FOTBAL
Rozhodli jsme se zprostředkovat vám postřehy

přímých účastníků zápasu ČR – Řecko 
na fotbalovém mistrovství Evropy ve Wroclavi:

Terezy Křivohlávkové a jejího tatínka, 
p.uč.Pavla Křivohlávka.

Dámy mají přednost, tak nejprve …..
 

1. Terko, jaké máš zážitky z ME ?
     Bylo to nekompromisně krutopřísně hustý :-) Byla
     tam skvělá atmosféra.
2. Nebyla jsi tam z donucení, kvůli taťkovi ?
    Ne, taťka mi dal vybrat, jestli chci jet.
3. Co jste všechno viděli ?
    Ve Wroclavi jsme byli i na věži, protože byl odtud 
   dobrý výhled na město, stadion a fanzónu, kam 
   jsme taky zašli.
4. Co fanoušci ?
  Byla  tam  velká  převaha  českých  fanoušků  nad
řeckými. Těch bylo fakt málo. Po skončení zápasu se
naši hrnuli na tramvaje úplně jako červená vlna.
5. Sledovala jsi i hru ? Máš oblíbeného fotbalistu ?
    Sledovala. Oblíbence nemám. Škoda, že vystřídali
Rosického. Baroš to tam moc nezvládal. Dobře mu to
tam házeli, ale on to nezpracoval.
6. Byly tam i fanynky ?
   Samozřejmě převažovali chlapi, ale nějaké fanynky
 tam taky byly. Problém nastal, když na dámské 
 záchody chodili i muži, u jejich WC byly fronty :-)

1. Jak bylo v Polsku, pane 
   učiteli ?
     Pěkně.
2. Bylo těžké sehnat lístky na 
   zápas ?
   Zapojili jsme se do losování
a  měli  jsme  štěstí,  že  nás
vybrali.  Měli  jsme  lístky  za
brankou.
3. Jak jste byl spokojený 
    s výhrou ?
  Výhra mě nadchla, zážitek byl
výrazně  větší,  než  kdybychom
prohráli.  Bohužel  všechny  tři
góly padly 100 m ode mě.
4. Jaký máte postoj k českým  
   fotbalistům ?
    I když se jim nedaří, tak jim
pořád  fandím.  Nikdy  bych  na
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naše hráče ani na trenéra na stadionu před zápasem
nepískal.
5. Co se vám nejvíc líbilo ?
   Nejlepší byla atmosféra, vidět desetitisíce Čechů, 
   jak zpívají hymnu.
                          zpovídaly Verča M., Kája S. a M.F. 

BIKROS
Mikuláš Nevrkla

    
 Mikiho,  žáka  7.B,  už  jsme  vám  představili
v Alfonzovi  před  3  lety  jako  úspěšného
závodníka. Dnes bychom se rádi něco dozvěděli
o jeho účasti na mistrovství světa v bikrosu.

1.  Kde  se  MS konalo,  jak  hodnotíš  prostředí
(halu) ?

     MS se konalo v Birminghamu v Anglii v hale NIA
foto z rodinného alba Křivohlávkových
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(National  Indoor  Area).  Hala  byla  tak  akorát  na
ztracení, bo byla velká, a kdybych ji měl ohodnotit
stupnicí od 1 do 10, tak bych dal 9,876.

2.   V  které  kategorii  závodíš  ?
Na 20“ kole jezdím v kategorii 14letých a na 24“
kole v kategorii 13-14 let.

3. Jak se ti dařilo? Jsi s výsledky spokojený?
   Tak určitě se mi dařilo (20“ - pád ve ¼ finále
a v 24“ 9. místo) a jsem nadmíru spokojen.

4. Co tě čeká v nejbližší době ?
   V nejbližší době mě čekají závody po České
republice,  které  jsou  součástí  Moravské  ligy
a Česko-moravského poháru.

5.  Jaká  přání  máš  do  budoucna  ?  Je  to
podobný cíl, jakého se teď podařilo  dosáhnout
tvé starší „kolegyni“ Labounkové (= účast na
OH v Londýně)?
   Tak určitě bych se chtěl někdy podívat na OH,
ale to je ještě daleko.        
                                      M.F. (foto-archiv M.N.)
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ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA

soutěžní fotografie:       

1. dvůr   2. ředitelna   3. škol.knihovna
4. sborovna 1.stupně   5. půda

křížovka-slovní hříčka:
CZECH READPUBLIC



                              ZELENÁ  STEZKA
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SOUTĚŽ

Aktuální křížovku připravil Mára a vy můžete
tentokrát vyhrát věcnou cenu, pokud její řešení

přinesete nejpozději 27.6. Marku Švábovi do
6.C nebo p.uč.M.Fišerové. 

Za poskytnutí obrázků děkujeme 

p.vych. Daně Kovalové.
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                PŘEJEME   PRIMA                PŘEJEME   PRIMA

   
ALFONZ léto 2012

redakce: Ondra Jílek,  Honza Karkoška,  Zdenča
Kašparová,  Verča  Mlčochová,  Kája  Síkorová,
Verča  Šebestová,  Marek  Šváb,  Katka  Zajícová
(všichni  6.C),  Verča  Směšná,  Eliška  Švábová,
Kačka  Tomášková  (všechny  9.B);  p.uč.Martina
Fišerová

uzávěrka 4.čísla ALFONZe  16.6.2012
(vytištěno 100 ks)

PRÁZDNINY !PRÁZDNINY !
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Pohádky jsou víc než pravdivé:

ne tím, že nám tvrdí, 

že existují draci, ale proto,

že říkají,

že draky je možné porazit.

G.K.Chesterton


