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BYLO-NEBYLO

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

 V  září  proběhlo  společné  fotografování 
prvňáčků pro Mladou frontu DNES.
 Deváťáci  jeli  jako  každý  rok  na 
zeměpisnou  exkurzi  do  Jeseníků a  v  rámci 
dějepisu  do  Muzea  československého 
opevnění v Králíkách. (viz foto) Letos poprvé 
navštívili   AGRITEC,  šesťáci  a  sedmáci 
třídírnu  odpadu.  Čtvrťáci  využili  „babího 
léta“  a  podnikli  výlet  na  Háj,  třeťáci 
procházku  po  Šumperku  Sedmáci  se 
zúčastnili kroužkování ptáků na Třemešku.
 8.10.  proběhl  Vitaminový  den pro  žáky 
1.stupně.  Pro  ně  je  také  určeno  školení 
o     dentální hygieně  .

 16.10. mohli žáci 9.ročníku zhlédnout v kině OKO dokument o výjimečné osobnosti  „Arnošt 
Lustig – devět životů“ a setkat se i s režisérem filmu Ivo Pavelkem.
 Od 20. do 24.10. proběhl tradiční sběrový týden, tentokrát organizovaný třídou 9.C. Celkem bylo 
vybráno 11,26 tun starého papíru. Nejúspěšnějšími „sběrači“ se stali žáci 8.A.
 Zájemci z řad žáků se mohli přihlásit na zájezd  do Brna, na operu Prodaná nevěsta, který se 
uskutečnil 23.10.
 Školní družina zorganizovala v září pro děti výlet na večerní pohádkovou procházku hradem
     Bouzov a v říjnu dýňování s lampičkovým průvodem.
 V rámci akce Město čte knihu jsme byli už podesáté hostiteli čtenářské štafety (viz samostatný
     text) a ve školní družině četli pohádky babičky a dědečkové.
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PŘEČTĚTE SI:
 s.3-4 - Jak jsme četli se spisovatelkou
           P.Braunovou (Město čte knihu),
           rozhovor  s ilustrátorkou M.Vydrovou
  s.4-5 - Milujeme selfie (?)
  s.5 –   Jakou hudbu poslouchají naši učitelé
  s.8 –   S Motýly v Itálii 
  s.9 –   Představujeme třídu 8.A
  s.10 – Rady do života od 9.B a 9.C
  s.11 -  Francouzské kakaové řezy (recepis)
  s.12 – Hlášky učitelů; Co byste dělali, kdybyste byli ředitelem školy
  s.13 – Objevujeme Česko: Liberecko, Praha
  s.14-15 – Sport: Rozhovor s Mikim Nevrklou – mistrem Evropy v bicrossu; holky
                      z Hlucháku v republikovém finále přespolního běhu

http://www.hluchak.cz/
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VÝSLEDKY  SOUTĚŽÍ: 
Přírodovědný KLOKAN – 
okresní  kolo  –  1.místo  – 
Josef Štolc (9.B).

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

Podněty nebo texty  můžete 
také poslat na naši 

adresu : 
alfonz@hluchak.cz 

   Tělocvična dostala nový kanárkový „obleček“ 
       a od listopadu je znovu (nejen) žákům k dispozici.

JAK JSME ČETLI S PETROU BRAUNOVOU
 I letos dorazila na Hluchák čtenářská štafeta šumperského 
festivalu Město čte knihu, který k nám tentokrát mj. vyslal 
spisovatelku  Petru  Braunovou,  jejíž  povídku  prezentovali 
žáci 7. - 9.tříd pod vedením p.uč.Havlíčkové. Dočkali jsme 

se  příjemného  setkání 
s autorkou,  která 
nepostrádá  smysl  pro 
humor.

Prozradila  nám,  že 
v dětství  byl  jejím 
nejoblíbenějším  hrdinou 
Vinnetou,  a tak když ho 
K.May  nechal  ve  své 
knize zemřít, příslušné místo prostě přelepila a napsala si vlastní 
závěr. Možná někde tady jsou počátky její tvůrčí dráhy. 

Nebo snad v deníčcích, které si od malička psala? Hluchácké 
publikum  pobavila  vzpomínkou  na  návštěvu  učitelky  svých 
starších sester, které pyšný tatínek předváděl její zápisky, aniž 
by tušil, že na poslední straně se skví poznámka: „Dnes k nám 
přijde na návštěvu kráva Bozděška!“ 

Nyní  věnuje  spoustu  své  energie  a  času  rekonstrukci  staré 
školy  na  Šumavě  (z  r.1822),  která  ji  inspirovala  i  při  psaní 
předčítané povídky Sto padesát let za komínem. Střevíček, jenž 
je hlavním hybatelem příběhu, se na půdě školy opravdu našel 

a jména použitá v textu objevila P.Braunová na místním hřbitově. 
Na závěrečný dotaz týkající se její poslední tvorby odpověděla, že momentálně má pauzu, 

jelikož nedávno dokončila dvě knihy: 3333 km k Jakubovi a Nela Malá, co nechtěla být malá.
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31.1.1967 v Praze

má 3 děti – Olivera, Marii a Johanu

píše pro děti i pro dospělé

např. Rošťák Oliver, Kuba nechce 
číst, Ztraceni v čase, Ema a 

kouzelná kniha, Princové nemyjou 
záchody, O chlapci, který spadl z 

nebe, Česká služka aneb byla jsem 
au-pair

www.petrabraunova.cz

Petra Braunová a Marek Šváb   
     z 9.C

mailto:alfonz@hluchak.cz
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Redaktorky Alfonze požádaly P.Braunovou o podepsání několika knih, které si můžete půjčit ve 
školní knihovně.

M.F. /jako suvenýr si odvezla mou oblíbenou propisku, paráda :-) /

O den dříve se žáci 1. a 2.tříd těšili ze setkání s ilustrátorkou 
MARKÉTOU VYDROVOU

Krátké interview s ní si můžete přečíst právě teď.
1. Čím jste chtěla být, když jste byla malá ?
    Už od čtyř let jsem chtěla být ilustrátorkou.
2. Co vás vedlo k ilustrování ?
    Volné stránky v knížkách :) 
3. Jakou knihu máte nejraději?
    Je jich více, ale Zahrada od Jiřího Trnky.
4. Jaké knihy nejradši ilustrujete ? 
    Rychlé, dynamické, a záleží na textu. 
5.  Co  vás  inspirovalo  k  napsání  knihy  O  skřítkovi  
Šalvějovi?
    Můj imaginární kamarád z dětství a vymyšlené příběhy 
u postýlek mých dětí.
6. Jste s ní spokojená?
   Mám z ní radost. Vznikala postupně již před devíti lety. 
Dlouho ležela v šuplíku. Dnes kreslím jinak. 

Demi, foto: V.Skývová

MILUJEME SELFIE (?)
Selfie je  typ  fotografického  autoportrétu,  pořízeného  z  ruky  za  pomocí  digitálního 

fotoaparátu či  chytrého telefonu.  Selfies  jsou  často určena  pro publikování  na  sociálních sítích 
a sítích pro sdílení fotografií online, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest a Snapchat.

Zpočátku  byly  selfies  populární  hlavně  mezi  mladými  lidmi,  později  se  tento  fenomén 
rozšířil  i  na  dospělé,  a  dokonce  i  mezi  osobnosti  kultury  (hlavně  v  USA  a  Británii). 
Nejčastěji se fotí lidé od čtrnácti do třiceti let.

17 000 %  - o tolik za minulý rok  vzrostlo používání slova selfie. Britští jazykovědci selfie 
vyhlásili  slovem roku 2013.  Vzniklo  z  anglického slova  self-portrait,  v  překladu  autoportrét.  

Selfies existují přibližně od prvního uvedení přenosného fotoaparátu Kodak Brownie v roce 
1900.
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18.7.1968 v Praze

ilustruje zejména knihy pro děti, např. Zlobilky 
a Příšerné zlobilky, Draka je lepší pozdravit 

aneb o etiketě, Strašibraši aneb tajemsví věže 
v Kamsehrabech, Josífkův pekelný týden, 

Nezbedníci 

www.ilustrace-marketa-vydrova.estranky.cz
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Psychologové  loni  začali  používat  výraz  selfitida,  když  sám sebe  člověk  moc fotí.  Teď 
napíšu, co se stalo jednomu klukovi. Devatenáctiletý Danny Bowman je první zkoumanou osobou 
závislou na selfies. Zjistilo se, že má spoustu zameškaných hodin ve škole, neboť místo nich chodí 
domů před zrcadlo a zkouší nové oličeje. Nakonec ho kvůli tomu vyhodili ze školy a on se začal  
léčit.                                                                                                                                                       

V centru zájmu přetrvají společná selfie, tedy group selfies. Co nejvíc lidí se přitulí k sobě, 
jeden napřáhne ruku, a pokud možno, všechny vyfotí. Ptačí  výrazy - sparrow face vystřídala duck 
face, připomínající kachnu. V kurzu už nejsou ani belfies, tedy selfies, u nichž si lidé sami fotí svoje 
zadečky. Někteří lidé zveřejňují fotky, kde mají obličej jako kůň - horse face. Mnozí zase vyplazují 
jazyk a roztahují rty do podivného šklebu, protože tvoří selfie frog face - žabí tvář. 

Vzhledem k tomu, že jste nás nechali ve štychu, nezbývalo redaktorům nic jiného, než využít  
pro titulní stránku vlastní zdroje. Bohužel na naši výzvu k zaslání vašich selfies nezareagoval vůbec  
nikdo!!! A ne že by to bylo nedostatkem vašich vlastních fotek, že ??

Markéta a Jonáš
  

JAK JE NEZNÁTE
Jakou hudbu posloucháte nejraději?

učitelů se ptaly Míša a Kika

Tábor ČERNÝ POTOK 2014
Pokud jste neodolali každoroční táborové nabídce Romana Lipavského, víte, o čem je řeč. 

Pokud jste odolali, čtěte o našich prázdninových zážitcích. 
Setkání bylo před domem kultury. Měli jsme se sejít s Romanem  Lipavským. Zahráli jsme 

hry a nastoupili jsme do autobusu směr Vidnava. Během cesty jsme si povídali,  jaké to tam asi 
bude. Anďe se udělalo špatně, tak si šla sednout dopředu. Když jsme dojeli do tábora, v čistém 
oblečení jsme šoupali zadky po zemi. Už jsme se těšili, jak se seznámíme s vedoucími, ale museli 
jsme si vybalit. My jsme naházely věci pod postel a šly, ale Anďa si nádherně vše vyskládala do 
skříně a šla také. 

Další den byl budíček tak hlasitý, že jsme okamžitě vyskočily z postelí a běžely v pyžamech 
na  nástup ( jen my jsme byly v pyžamu !).

Odpoledne jsme hráli hru na sbírání kamínků. Když jsme jich měli hodně, tak jsme šli
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p.uč. Jílková - Vlasta Redl, Bee Gees, Pink  
  Floid       

p.uč. Skývová - dobrou na cvičení aerobiku
p.uč. Křivohlávek - všechny písničky 

          (hlavně 7.C :) )
p.uč. Plíhalová - relaxační hudba, klavír 
                            a zvuky přírody
p.uč. Fišerová – U2, Kryštof, Lucie, 

    Chinaski, teď i nové CD 
    Markéty Irglové                    

p.uč. Plosová - hlavně hezkou muziku :)
                             

p.uč. Blahová – Radúza, Phill  Collins
p.uč. Prachařová – Chinaski, Kryštof,  

         Tomáš Klus 
p.uč. D. Ondráčková - vážná, Vivaldi, 

   Bach, Queen
p.uč. Rutarová - rádio Impuls a také 

     české písníčky  v autě
p.uč. J. Ondráčková – jazz, country
p.uč. Kolaříková - šansony, V. Mišík, 

                    Chinaski
p.uč. Novák - barokní   
p.uč. Václavík - Miki Rivola
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 smlouvat. Náš tým měl opravdu hodně věcí. Po půl hodině shánění a smlouvání vtrhli do tábora 
rytíři a sebrali nám všechny věci. Byli jsme hodně  naštvaní, ale nemohli jsme nic dělat. Po chvíli se 
objevil Merlin a řekl, že jestli chceme své věci zpátky, musíme pro to něco udělat. Museli jsme 
trénovat, abychom byli připraveni na závěrečnou bitvu. Měli jsme trénink na kouzelníka, bojovníka 
a zdravotníka. Pak nás čekala bitva. Vyhráli jsme !! 

Potom jsme prožívali další bezva dny, až nám Uter řekl, že byl Merlin zajatý zlou královnou 
Morganou. V zatím čistém oblečení jsme se brodili vodou a bahnem, ale nakonec jsme Merlina 
zachránili. Večer jsme měli ukončení tábora. A další den jsme bohužel jeli domů, tábor skončil.

Anďa, Berča, Marki, Štěpánka

ANKETA
Co mlsáme nejraději ? 

 

 
 

 
 
 

 

 
 Jak dokázal náš průzkum u vzorku žáků 1.stupně, nejraději 

máme „tofifíčka“.         
Štěpánka, Míša a Anďa

DOPORUČUJEME
  karaoke.cz
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pendreky   4

gumoví medvídci 6Bon Pari  3

čokoláda Milka   2

Toffifee   12 
žvýkačky   10  

větrovky  1

Raffaello   4
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ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

vybrala Kačka

Perličky:
 nejznámější kamenný nástroj pravěku = paroubek (správně pěstní klín – z pazourku)
 co byla venuše ? - stará panenka hlíny (ach jo, neví, co to je, a ještě neumí česky)
 gladiátoři byli lidé, kteří spolu bojovali až do smrti, byl to humor pro diváky
 Byzantská říše je bývalá islandská říše. Jejím hlavním městem ve středověku byl islám. Říše 
zanikla r.1987. (Tolik nesmyslů v jediném úkolu písemky ! A vaši rodiče zřejmě sledovali dobytí  
Cařihradu Turky v přímém přenosu v televizi !!)
 Zikmund Lucemburský – říká se mu Liška ryšavá, protože všude strkal svůj nos.
 Pitná  voda  se  dá  recyklovat  v  napajedlech (přeji  dobrou chuť  a  na  pohodlné  pití  vleže  si  
nezapomeňte vzít brčko...)
 Srdce  vytváří  krev.  (takže  jakýpak  nedostatek  dárců,  stačí  napíchnout  srdíčko  a  můžeme  
čerpat...)
 Srdce patří do těla. (a co když někomu spadlo srdce do kalhot?...)
 Voda je hlavním představitelem pro člověka.  (že by dělala politickou kariéru?
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 Jde si takhle tlustá paní po ulici a říká si: 
"Kdybych tak byla jahoda!" A kolemjdoucí 

prohodí: 
"To by bylo džemu!"

 Jak se drží veš na 
pleši?

Vší silou.

 Před školou stojí značka: Pozor! 
Nepřejeďte děti. Pod ní dopsáno: 

Počkejte si na učitele!

 Proč se 
blondýnky 

usmívají, když 
jsou venku 

blesky a bouřka? 
- Protože si 
myslí, že je 
někdo fotí.

 Říká malý dinosaurus mamince: "Mami, až 
umřu, dostanu se také do nebe?" A maminka mu 

říká: "Ne zlatíčko, ty se dostaneš do muzea."

 Říká kočka praseti:"Já znám tvůj 
osud, prase!" - "Jo? Tys četla můj 

horoskop?" - "Ne, kuchařku!"

 Víte, co udělá blondýnka, když jí někdo řekne, že 
je voda v bazénu studená? - Vezme si dvoje plavky.

 Přijde číšník k slečně a ptá se: 
“Objednáno?” Ona se urazí: “Zaprvé 
jsem už obědvala a zadruhé nejsem 

žádná nána!”

 Povídají si dvě blondýnky: "Hele, při vaření 
mi zbyla horká voda. Nevíš, co s ní?" Druhá 
povídá: "Tak ji dej do mrazáku, teplá voda se 

vždycky hodí..."

 Povídají si beznohý 
a bezoký. Beznohý 

říká: "Já bych tě 
nejradši nakopnul!" 

Bezoký na to odpoví: 
"To bych rád viděl!"

 "Maminko, dneska jsem se jako jediný 
přihlásil," říká Honzíček mamince. "To jsi 

šikovný a proč?" ptá se maminka. "Pan učitel 
se ptal, kdo rozbil okno na chodbě."

 Jak poznáte, že je venku opravdu velká 
zima? - Když mouchy létají v teplákách.
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 Inkubační doba je, když se vyvíjí dítě.  (matka je tedy inkubátorem, než se dítě vyhrabe ven)
 Škůdci v ovocných sadech: Červ se prokouše do jablka a jako motýl se prokouše ven (s křídly
     se přece v jablku špatně couvá i zatáčí...)
     Škůdce se jmenuje POVALEČ a znehodnocuje dužninu. (nejspíš se ten minimotýlek po jablíčku  
     válí, až ho uválí a tím znehodnotí...)
 Včely chováme pro med, užitek a okrasu. (např. žihadla okrasně napíchaná na zadku...)
 Včely si staví plastové úly. 
      Včely si staví úl z hlíny a klacíčků slepených slinami. (rodové jméno mají vlaštovkovosa  
      usliněná...)
 Včely opylují květy a díky tomu můžeme dýchat.  ( a jak je to tedy s tou alergií na pyl...?)
 Práce včel: trubci TO dělají s královnou (např. hrají šachy a myjí nádobí...)
                        trubci rodí larvy do úlů  (chudáčci samečci, a kdeže je to vajíčko...?)
                        královna rodí a nic nedělá (to je prostě královský život, ale otázka je, zda rodí nebo  
                        klade...)

M.F.  a  p.uč.V.Blahová s vlastním komentářem 

Jak jsem byla s Motýly v Itálii
Je sobota 13.9.2014 a  před Komínem se schází  čím dál  více  dětí.  Už před chvílí  přijel 

autobus.  Hurá,  nasedat.  Naloženo,  rozloučeno,  vyčůráno,  zkontrolováno.  Můžeme  vyrazit  na 
šestnáctidenní zájezd do Itálie.

V autobusu sedím s Áďou. Hrajeme hry, povídáme si 
a taky se učíme :). Pár přestávek a hle, už se nacházíme za 
hranicemi České republiky. Jsme v Rakousku a zastavujeme 
v Innsbrucku u nějakého hotelu Volkhaus. V pokoji nocuji 
s Clau, Marťou, Ivkou, Klárkou a Áďou. Zanedlouho jdeme 
na krátkou klidnou procházku městem. Krásné místo.

Druhý  den  ráno po snídani  vyrážíme.  Ale  ještě  před 
chvílí jsme zkoukli skokanský můstek   z olympijských her 
z roku 1976.    

Za těch 16 dnů jsme stihli mnoho. Šest a více koncertů, 
celodenní výlet do NP Stelvio ve výšce 1500m, město Male, 
šikmou věž v Pise (viz foto), odkud máme spoustu fotek, jak 
podpíráme  věž.  Ve  Florencii  Galerii  Ufizzi  s  obrazy 
a sochami známých umělců, jako je například Leonardo da 
Vinci.  V  Perugii  se  o  nás  pět  dní  staraly  rodiny.  Naše 
rodinka  byla  velmi  spokojená  a  moc  milá.  Zhlédli  jsme 
památky  v  Římě,  z  nichž  budu  jmenovat  Coloseum 
a Španělské schody. Ve Vatikánu jsme čekali dlouhatánskou 
řadu,  abychom  se  mohli  podívat  do  Chrámu  sv.  Petra. 
V Benátkách  nás  loďka  dopravila  na  náměstí  sv.  Marka. 
Několikrát nás pozvali na zmrzku a pizzu. Mňam ! Koupali 
jsme se v bazénu a podařilo se nám absolvovat dvě mořská 
osvěžení.

Po Itálii máme procestovaných přes 2000 km. Přivezla jsem si kromě drobností a spousty 
fotek také mnoho krásných zážitků. Demi

8
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PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
8.A

třídní učitel: Michal Marošek
Nejvyšší: Jan John

Nejmenší: Jirka Poisl
Nejstarší: Vojta Šafář

Nejmladší: Jan Doležal
Nejdelší vlasy: Leona Lysáková 
Nejkratší vlasy: Polin (Honza)

Největší smíšek: Markéta Heverová
Největší počítačový maniak: Petr Jurásek

Nejchytřejší: Eliška Riedlová, Martin Mátych, Klára Bartoňová
Největší čtenář: Vlaďka Maděrová

Největší manekýna: Monika Ničová
Komu jde aerobik: Hana Štěpánová

zapsal Jonáš, foto: M.F.

NOVINKY V KNIHOVNĚ 

Drijverová, Martina: Příšerné zlobilky
Minecraft – Staň se mistrem
Green, John: Hvězdy nám nepřály
Fišerová, Ilona: Na orlích křídlech
Walliams, David: Krysburger
Gaarder, Jostein: Anna

9
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RADY DO ŽIVOTA OD 9.B a 9.C

10

1. Neučíš se kvůli ostatním, ale kvůli 
sobě.

2. Nestěžuj si na to, jak vypadáš, můžeš 
být ráda za to, kdo jsi.

3. Jdi si za svým cílem, neříkej, že to 
nejde. Všechno jde, když se chce.

4. Neseď často u počítače, jdi radši ven.
5. Když se ti nedaří, nevylévej si zlost na 

ostatních.
6. Nenechávej věci na poslední chvíli 

(obzvláště na neděli večer).
7. Rozhoduj se sám za sebe. Nepočítej s 

tím, že ti ostatní ve všem pomohou. 
Musíš se postavit na vlastní nohy. 
Jediný člověk, na kterého se v životě 
budeš moci spolehnout, jsi ty.

8. Nikdy se nevzdávej toho, co miluješ.
9. Nikdy se nehádej s hlupákem, protože 

je to nejlepší způsob, jak se snížit na 
jeho úroveň.

10. Na schůzky choď vždy o pět minut dřív.
11. Miluj srdcem, ne očima.
12. Směj se, protože to jediné je zatím 

zadarmo.
13. Dělej práci tak, aby ses pod ni mohl 

podepsat.
14. Učitel má vždy pravdu. Jestli pravdu 

nemá, tak mu to neříkej.
15. Tvoje minulost tě dělá takovým, jaký jsi 

dnes.
16. Uč se, abys mohl v budoucnu 

odcestovat do zahraničí. Nikdy nevíš, 
jestli dokážeš vyžít s českou výplatou.

17. Nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil 
ze hry.

18. Chyby jsou důkazem toho, že se člověk 
snaží.

19. Výmluvy jsou pro ty, kteří je potřebují.
20. Když přijdeš ke kamarádovi, první 

tvoje otázka nesmí být: „Jaký máte 
heslo na wifi?“

21. Nestěžuj si na něco, za co si 
můžeš sám.

22. Nedělej druhým to, co 
nechceš, aby dělali oni tobě.

23. Není špatného dne, dokud je 
plná lednička.

24. Uklízej si v lavici, učitele to 
potěší.

25. Sportuj, jak nejvíc ti čas 
dovolí.

26. V hodinách buď bystrý 
a poslouchej.

27. Snaž se být pozitivní. Když jsi 
na někoho protivný, nepočítej 
s tím, že se k tobě bude chovat 
mile.

28. Nebuď sobecký, buď 
ohleduplný a laskavý.

29. Uspořádej si, co je pro tebe 
důležité, a soustřeď se na to.

30. Usmívej se na každého, koho 
potkáš, možná to zlepší i jeho 
náladu.

31. Važ si své rodiny, je to 
nejdražší, co máš.

32. Přemýšlej předtím, než něco 
řekneš, tvá slova mohou 
ublížit.

33. Je lepší mít jednoho či dva 
pravé kamarády než několik 
falešných.

34. Knihy jsou poklad.
35. Když uděláš něco špatného, 

omluv se.
36. Nevymlouvej se na pubertu.
37. Jednej s lidmi na rovinu.
38. Nelži sám sobě ani svému 

okolí.
39. Když něco slíbíš, tak to splň.
40. Chovej se jako chlap, ne jako 

padavka.
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RECEPIS
Francouzské kakaové řezy

Ingredience:  280 g pískového cukru
                       300 g jablek (ustrouhaných na hrubé nudličky)
                       3 vejce
                       100 g másla
                       300 g hladké mouky
                       ¾ balíčku prášku do pečiva
                       2 lžíce kakaa (30 g)
                       tuk na vymazání
                       hrubá mouka na vysypání
                       marmeláda
Kakaová poleva: 10 dkg práškového cukru
                              10 dkg tuku
                              2 lžíce kakaa
                              2-3 lžíce mléka                             
Postup: 1. Nastrouhaná jablka smícháme v misce s cukrem a rozšlehanými vejci, necháme 
                  10 min stát.
              2. Potom přidáme rozehřáté máslo a mouku prosátou s kypřícím práškem, kakaem,    
                  dobře je rozmícháme a těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, uhladíme 
                  povrch, vložíme do mírně vyhřáté trouby a pečeme asi 20 min na 170°C.
              3. Vychladlý plát potřeme rozmíchanou marmeládou.
              4. Kakaovou polevu rozehřejeme ve vodní lázni, necháme ji zchládnout
                  a rozetřeme ji na mírně zaschlou marmeládu.

připravila a nafotila Kačka
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HLÁŠKY NAŠICH UČITELŮ

Nikola S.

SEZNAMTE SE S NOVÝMI REDAKTORKAMI
Kolik vám je let?

Natka Sobotková: 12 Nikča Studená: 11
Máte nějakou přezdívku, nebo jak vám říkají?

Natka: Naty, Sobe                                                                                        Nikča: Nikita
 Co děláte ve volném čase?

Natka: Jezdím na kole, v zimě lyžuju.                                                         Nikča: Čtu knížky.
Kterou knihu máte nejraději?

Natka: Divoké prázdniny                                                                             Nikča: Jaro záhad
Jaké jídlo máte nejraději?

Natka: svíčková                                                                                            Nikča: párky
Jaký předmět máte nejraději a který nejméně?

Natka: pracovní činnosti/matematika                                                           Nikča: dějepis/žádný
Co byste změnily na naší škole?

Natka: Abychom chodili na později do školy.            Nikča: Chtěla bych, aby byly barevnější třídy.
Kačka

ANKETA
Co bys udělal/a, kdybys byl/a ředitelem/ředitelkou 

školy?

12

Tonička, 3.A: Výběr z 5 obědů.
Filip, 4.B: Lepší elektronika.
Jonáš, 6.B :Interaktivní tabule do všech tříd (vím, 
že je to nemožné, ale bylo by to dobré).
Tereza, 2.C: Fontánu na zahradě.
Tereza, 1.B: Bazén.
Filip, 8.B: Více výletů.
Demi, 7.C: Lepší záchodky.                      Jonáš

Andrea, Bára, 6.C: Tablety.
Radim, 5.B: Obnovil bych bufet.
Berča, 6.B: Zavedla bych uniformy.
Tereza, 7.B: Méně hodin.
Běta, 4.B: Delší přestávky.
Pavel, 6.B: Obnovil bych bazén.
Izabela, Adriana, 6.A: Barevné třídy.
třída 4.C: Zlepšili bychom výběr obědů.

p.uč.L.Sembolová v ruštině:
 Háček, zavírací špendlík a nožička... 
(učí, jak se píše ja)
p.uč. M.Fišerová:
 Maminko, ty to vidíš !!
 To si ze mě děláš šoufky!
 Krindy pindy ... 
 V této třídě, zdá se, čím menší člověk, tím  
větší inteligence. 
p.uč.J.Bieliková:
 Kočka krát kočka rovná se jedna.
p.uč.V.Hudečková:
 Táák, uděláme si pavoučka.

p.uč.M.Marošek: 
 Puso...
 Ty dube, …
Děti,  muži,  ženy,  starci,  … 
(svolává při tělocviku)
p.uč.J.Václavík:
 Malá můro........
 Největší zločin je dělat pruhy! 
p.uč.Z.Brož:
 Děcánci, …
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OBJEVUJEME ČESKO 
Liberecký kraj a okolí

Byli  jsme se podívat  v Libereckém kraji  a  v Adršpašských 
skalách.  I  když  jsme  neměli  zrovna  hezké  počasí,  procházka 
mezi skalami se nám líbila. Viděli jsme skály, o kterých jsme se 
učili ve škole a které jsme zatím znali jenom na obrázcích. 

Šli jsem se podívat na nejvyšší skálu, a to jsou Milenci. Byla to 
„makačka“ vyjít na větší skálu a odtamtud se dívat na ty Milence. 
Všimla jsem si, že na vrcholku je česká vlajka. Potom jsem se 
dočetla  v  letáčku,  že  je  to  na  počest  českých horolezců,  kteří 
vylezli na Milence, a těch, kteří tam ukončili svůj život. 

Když  jsme  se  pokochali  nádherným  výhledem,  odjeli  jsme 
směr Liberec. To trvalo dvě hodiny. Ubytovali jsme se v hotelu. 

Potom jsme se vydali na obchůzku po Liberci, viděli jsme třeba pěknou velkou radnici, ale už jsme 
byli docela unavení, tak jsme si šli lehnout. Další den jsme podnikli výšlap  na Sněžku z polské 
strany. Byla to hezká procházka, dost foukalo, ale to bylo to poslední, co nás zajímalo, protože tam 
byl nádherný výhled. A potom už jsme jeli rovnou domů.

Markéta
Praha, hlavní město zábavy

Koncem prázdnin jsme se rozhodli navštívit naše hlavní město. Vyrazili jsme na čtyři dny do 
Prahy. Mimo návštěvy tradičních památek jako je Karlův most, orloj, Slavín nebo Petřín jsme se 
jeden den vydali na exkurzi na Letiště Václava Havla. 

Autobusem jsme dojeli  k terminálu 3,  kde jsme se občerstvili  v příjemném bufetu,  a za 
chvilku už nás zavolal milý postarší pán. Sešlo se nás asi dvacet zvědavých, všichni jsme museli 
projít turniketem bezpečnostní kontroly, naštěstí nám nenašli nic nebezpečného. Nastoupili jsme do 
autobusu a za podrobného komentáře našeho průvodce projeli po letištní ploše, kde jsme asi ze 
vzdálenosti 100 metrů viděli přistávat a vzlétat letadla, obkroužili jsem terminály 1 a 2, hangáry 
i garáž hasičů. Potkali jsem se s pracovníkem biologické ochrany letiště, který má na starosti dravé 
ptáky.  Chvílemi  jsme  se  sami  přistihli,  že  nevychovaně  koukáme  s  otevřenou  pusou.  Jediná 
nevýhoda byla, že jsme kvůli  bezpečnosti nemohli vystoupit z autobusu, ale ochotný řidič nám 
v zajímavých chvílích otevřel alespoň dveře, abychom slyšeli pískot 
startujících kolosů. 

Po této  skvělé  exkurzi,  na které jsme se dostali  do 
míst,  kam se běžně člověk nedostane,  jsme šli  bezva den ukončit 
výbornou pizzou.

Berča

Pharell Williams
          K narozeninám jsem dostala lístek na koncert. Protože se 
konal v Praze, po středečním vyučování jsme nasedli do auta a jeli 
jsme tam. Po příjezdu do Prahy jsme se ubytovali u strejdy. Koncert 
se konal až v osm hodin, měli jsme tak hodně času na přípravu. Pak 
jsme se vydali k O2 aréně. Všude kolem byla spousta lidí. Čekala 
jsem to. 

Před hlavním programem hrály dvě kapely - CRIS CAB
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 a Foxes. Pharell začal hrát až v deset hodin. Celá aréna se roztančila. Asi v půlce koncertu jsem se 
šla občerstvit. Za mnou stáli Ondřej Brzobohatý s Taťánou Kuchařovou. Moc jim to spolu slušelo.  
Po ukončení koncertu jsme projeli Prahou ke strejdovi. Koncert se  mi VELMI LÍBIL.  

                                                                              Mája, foto: wikipedia

 SOUTĚŽ
Jako  obvykle  vám nabízíme  šanci  vyhrát  předbíhačku na svačinky  a  obědy  na celý 

měsíc! Doneste řešení osmisměrky v časopisu některému z redaktorů nebo p.uč.Fišerové a těšte se, 
že budete vylosováni.

OSMISMĚRKA
K Y L I S T Z K K R
O N O N K O I O A K
L I B L O S M L P O
O D Ú A O O A Á K V
J O L N R Č N Č A V
A H I Í O V B E O D
B K O T É L A D O B
L V I Š E Ň A L E S
K Í Č Á N I T Ě V K
O V Ý R Z E L E N Á

Kačka

SPORT 

Štěpánka zpovídá 
bratra 

„Do sbírky titulů se mi letos 
zadařilo dostat i mistra 

Evropy.“

Ačkoliv  už  Mikuláš 
Nevrkla opustil  lavice  
Hlucháku,  aby  je  od  letošního  
školního  roku  vyměnil  za  ty  
gymnaziální,  nemohli  jsme 
pominout  jeho  prázdninové  
úspěchy  a  využili  jsme  k  tomu  
naši  redaktorku  a Mikiho  sestru  
Štěpánku.
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Najdi těchto 20 slov a ze zbylých písmen vytvoř  
tajenku.

KOLO  BARVA  LIST  ZIMA  ZELENÁ  VODA 
KAPKA  LES   JABLKO   VÝR   VIŠEŇ   KOV 
KOLÁČE  HODINY  OKNO  LOS  ÚL  KINO 
KVĚTINÁČ  LÉTO

__ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ , které právě 
probíhá  a  vyznačuje  se  padáním  listů,  se  nazývá 
podzim.
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1. Jsi spokojený s letošní sezónou?
No, tak jako jsem spokojený. Povedlo se mi vyhrát  docela dost velké závody,  takže 
spokojenost k tomu určo patří.

2. Jakých úspěchů jsi letos dosáhl?
Tak jako už každým rokem  jsem vyhrál mistrovství  ČR.  Do sbírky titulů se mi letos  
zadařilo dostat i mistra Evropy.

3. Líbilo se ti více na ME v Dánsku nebo na MS v Holandsku? A proč?
Určo v Dánsku.  Dánsko je  pěkné,  v kempu 
měli  trampošku,  což taky zahřeje  u srdíčka. 
Na  rozdíl  od  Holandska,  kde  všude  smrdí 
tráva a ceny jsou trošku jinde pro nás Čechy.

4. Čekají tě v příští sezóně nějaké změny?
Celej  rok už pojedu v juniorech,  kde je to 
trochu  větší  palba,  a  jestli  se  zadaří,  tak 
zkusím i svěťáky.

5. Kterého bikrosaře nejvíce obdivuješ?
Mým vzorem už od malička je Mates Baron 
a Michal  Prokop.  Ale spíš obdivuju Matesa, 
no :-)

6. V  čem  vidíš  rozdíl  mezi  Hluchákem 
a gymnáziem, kde momentálně studuješ?
Vím, že je  to  zatím jenom první  měsíc,  ale 
nezdá  se  mi  nějak  těžké.  Z  matiky  zatím 
trojky, ale snad se to poddá. Jinak pohodička. 
Mně to přijde na stejno, ale asi se budu muset 
dost učit.

Přespolní běh

DÍVKY (L.Lysáková,  M.Ničová,  E.Riedlová,  
L.Müllerová, E.Kopecká, A.Pšenčíková, V.Souralová) 
nejprve  vyhrály  okresní  kolo,  poté  i  krajské  kolo 
v Jeseníku,  a  tím vybojovaly účast  v republikovém 
finále!! 

HOŠI (L.Andoniu,  V.Šafář,  J.Skoumal,  M.Matoušek,  
O.Jílek,  M.Šváb) také  zvítězili  v  okresním  kole, 
v krajském kole obsadili pěkné 2.místo.

Orientační běh

přebor škol – podzimní kolo
(vybíráme umístění nejúspěšnějších žáků Hlucháku)

D3 – 2. E.Čtvrtlíková, D5 – 1. Š.Zindulková, 
D7 – 1. T. Tesařová
H3 – 2. J.Zindulka, 3. L.Tomanek, H5 – 3. T.Hudos, 
H9 – 1. M.Matoušek, 2. O.Jílek

nakreslila Kika

15
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 Až pamětní deska s letopočty 1913, 2013 a 2113 
prozradila, kde je ukryta časová schránka, o které jsme 

psali v loňském ročníku. Už víte?

Změn se dočkala školní zahrada. 
Dokončován je např. altán,  
který bude využíván i k výuce. 

Opodál jsou vytvořeny bylinkové 
záhonky. 

ALFONZ podzim 2014
redakce: Nikola Studená (6.A), Andrea Ficková, Markéta Hatalová, Jonáš Mrkos, Štěpánka 
Nevrklová, Mája Nimmerrichterová, Berenika Šimková, Míša Vogelová (všichni 6.B), Nika 
Jandová, Demi Plíhalová, Míša Urbanová, Kika Václavíková (všechny 7.C), Kačka Zajícová 
(9.C),  p.uč.Martina Fišerová
technická pomoc: p.uč.Daniel Krhánek, p.řed.Radovan Pavelka

titulní strana: Jonáš
Ostatní fotografie (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení 

neprotestoval :-)
uzávěrka 1.čísla ALFONZe 2014/15 – 7.11.2014
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Smutné je,

že hlupáci jsou sebejistí, 

zatímco moudří lidé

jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russel


