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Kladně jsem překvapil nejvíc sám sebe, říká  ONDŘEJ BANK
Těm, kteří by náááhodou neznali jeho jméno (ale tomu nevěříme), představujeme našeho 

nejúspěšnějšího lyžaře, kterému na olympiádě v ruské Soči ufrnkla medaile jen o kousek a byl 
jedním z příjemných překvapení ZOH (5. v obřím slalomu, 7. v superkombinaci, 9. v superobřím 
slalomu).  

Jsme rádi, že jsme mu mohli položit několik otázek.
1. Kdy jste stál poprvé na lyžích ?

Ve třech letech.
2. V kolika letech jste poprvé závodil ?

Tak to si úplně přesně nepamatuju, ale když beru v potaz, že můj taťka byl trochu blázen, tak 
odhaduju, že tak kolem 5 let.

3. Co považujete za svůj největší sportovní úspěch ?
Asi 3. místo ve SP v kombinaci, která se jela v Beaver Creeku.

4. Co vás na olympiádě v Soči nejvíc překvapilo (kladně i záporně) ?
Kladně jsem překvapil nejvíc sám sebe a záporně mě překvapilo množství diváků, které  
chodilo na naše závody. Na světovém poháru je mnohem lepší atmosféra, než byla v Sochi.  

5. Na které olympiádě se vám líbilo nejvíc a proč ?
Na první, protože byla první!

6. Co musí člověk udělat/obětovat pro to, aby uspěl, dostal se třeba až na olympiádu ?
Aby se člověk dostal na olympiádu, tak ho ten sport hlavně musí bavit!!! Když ho bude  
bavit, tak pak udělá všechno pro to, aby to dělal dobře.

7. Nelezete si s bráchou na nervy, když vás i trénuje, nebo je to naopak výhoda, že vás tak dobře  
   zná ?

S bráchou si samozřejmě lezeme na nervy!! Tak 2-3x za rok se pořádně pohádáme a pak je 
zase klid. :)

8. Kterého sportovce nejvíc obdivujete a s kterým nejvíc kamarádíte ?
Vždycky  jsem  hodně  fandil  norskému  lyžaři  Lasse  Kjusovi.  A nejvíc  se  kamarádím  
s Honzou Hudcem. Je hrozně hodnej a narodil se taky v Šumperku. /Jan Hudec-lyžař  

            reprezentující Kanadu, na ZOH v Soči bronzový v Super-G/
9. Byl jste vzorný žák, nebo spíš expert na lumpárny ?

Spiš ty lumpárny.:)
10. Nechtěl byste učit tělocvik ?

Asi ne.:)
Děkuju za zajímavé otázky a omlouvám se za zpoždění. 

           Redakce děkuje rodině Nevrklově za zprostředkování kontaktu s O.Bankem.
 

Mimochodem, věděli jste, že na olympiádě v Soči Šumperk reprezentovala i Hanka Kalužíková, 
mezinárodní rozhodčí disciplin akrobatického lyžování ?
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Ondřej BANK
27.10.1980 v Zábřehu

vyrůstal v Rudě nad Moravou, nyní žije s manželkou a synem Albertem v Šumperku

Klub: Dukla Liberec
Disciplína: alpské lyžování

                2011 -  Král bílé stopy (= nejlepší český lyžař)                                 
účastník ZOH v Salt Lake City,Turíně,Vancouveru a Soči
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Školní časopis roku 
3.4.2014 – krajské kolo Olomouc

! 2.místo !
Letos jsme s Alfonzem vybojovali v krajském kole 2. místo, a tak už počtvrté postupujeme 

do celorepublikového finále.

Ačkoli jsme výsledek už prozradily, neváhejte pokračovat ve čtení! Naše cesta za úspěchem 
přinesla  ještě  několik zajímavých momentů.  Ve čtvrtek 3.  dubna jsme vyrazily na krajské kolo 
soutěže „Školní časopis roku“ do Olomouce. Nikdy bychom nevěřily, že existují příjemní revizoři, 
kteří vám ještě poradí s cenou jízdenek. Ve vlaku jsme se potkaly i s konkurencí z jiné školy. Paní 
učitelka si po dlouhé době popovídala se svou bývalou žákyní Marťou Buchtovou, která také psala 
do Alfonze a později vystudovala žurnalistiku. 

Hned jak jsme dorazily do Městské knihovny v Olomouci, zahrály jsme si velmi zajímavou 
hru na „rozehřátí“  mozku. Spočívala  v tom, že jsme chodili  a ukazovali  na věci,  které tam ve 
skutečnosti nebyly (př. vidím stůl, řeknu kniha). Potom jsme zasedli na schody, které byly „velmi 
pohodlné“, a čekali jsme, jestli vůbec něco vyhrajeme. Ale ještě před vyhlášením výsledků jsme si 
rozdělili časopisy od ostatních redakcí a měli jsme říct, co se nám líbí a co naopak ne. (Náš časopis  
byl podle některých úplně bez chyby!) 

„Druhé místo v kategorii 1. a 2. stupeň získává časopis Alfonz!“ Převzaly jsme diplom, 
občerstvily jsme se sušenkami a následovalo „kritizování“ od studentek žurnalistiky z FF UP. Poté 
jsme se všichni přesunuli do vedlejší  místnosti  a naučili jsme se řadit  články v časopisu a psát 
pozvánky. Sbalily jsme diplom, rozloučily jsme se a „hurá“ do Šantovky!!! Následovalo hodinové 
občerstvování a nakupování, které bylo završeno pojídaním zmrzliny (děkujeme, paní učitelko ). 
Nasedly jsme do nedýchatelného prostředí ve vlaku a vracely jsme se spokojené domů.

     Kačka, Zdenča a Marky, foto - M.F. 
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BYLO-NEBYLO
 Několik tříd se zapojilo do akce Ukliďme svět. Celkem nasbíraly 30 pytlů odpadků !

  V rámci projektu Barevný svět masek se 25.3. 2014 ve velké tělocvičně konal pro všechny děti 
ŠD kouzelný  karneval v  námořnickém duchu.  Během dvouhodinové  plavby si  děti  užily  plno 
tanečků, písniček, soutěží a her, při kterých jim pomáhali plavčíci Jája a Pája.

  Příměstský  tábor 2014  (organizuje 
KRAS) -  "Toulky Babky Šestákové a  Dědka 
Hlucháka" - se uskuteční v termínu 14. - 18. 7. 
2014.

  V  dubnu  byla  před  učebnou  dějepisu 
instalována  putovní  výstava  Obyčejní  lidé  v 
neobyčejných  časech,  věnovaná  osudům 
místních židů (viz foto). Dne 14.4. absolvovali 
deváťáci již tradiční exkurzi do Osvětimi. 

 Ve  škole  se  chystají  významné  opravy, 
které budou nejspíš zahájeny na konci školního 
roku.  Konečně  budou  vyměněna  okna 
(pamatujete, jak přes zavřená okna sněžilo do učebny dějepisu?) a zateplena tělocvična a spojovací 
krček ze školy do tělocvičny. Pokračovat bude i revitalizace školní zahrady.

 Vyučující  dějepisu  p.uč.Sembolová,  Pavlíková  a  Fišerová  se  zúčastnily  vernisáže  výstavy 
Příběh Jana Zajíce, kterou poté zhlédli i žáci 9.tříd. Zahájení putovní výstavy, o jejíž vytvoření se 
největší  měrou zasloužili  studenti  šumperského gymnázia,  poctili  svou přítomností  i  sourozenci 
Jana  Zajíce  (studenta  šumperské  průmyslovky),  který  se  upálil  na  protest  proti  okupaci  ČSSR 
v r.1968 a následnému utužení komunistické totality. Viz www.pribehjanazajice.cz.

na fotografiích Jaroslav a Marta – sourozenci Jana Zajíce, M.F.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
!!! Souboj čtenářů – žáci 6.tříd – 2.místo  a postup do republikového finále !!! (podrobněji níže)
krajské kolo olympiády v ČJ – 10. Kamila Baslarová (9.B)
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krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna v Olomouci  – 3.- 4. O.Havlíček (9.A)
Biologická olympiáda – okres.kolo – 2. Eliška Riedlová, 12. Markéta Heverová (obě 7.A)
matematická  soutěž  KLOKAN (školní  kolo):  kategorie  Cvrček –  1.  -  3.  F.Maceška  (3.C), 
L.Maceška (2.B), S.Novotný (3.C); kategorie Klokánek – 1. F.Januška (5.A), 2. A.Janderka (4.C), 
3. R.Vavřík (4.B); kategorie  Benjamín – 1. M.Mátych (7.A), 2. D.Höpfler (7.B), 3. M.Dohnálek 
(7.A);  kategorie  Kadet –  1.  O.Šrámek  (9.A),  2.  O.Pospíšil  (9.A),  3.  -  4.   T.Hanák  (9.B) 
a T.Křivohlávková (9.A)

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

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 

ALBATROS  SLAVÍ A MY S NÍM
Již  řadu let  jsou naši  žáci  zásobováni  čtivem prostřednictvím  Klubu mladých čtenářů, 

který  vznikl před 50 lety pod křídly Albatrosu. A  právě tento největší vydavatel dětských knih 
slaví  v  dubnu  65.  narozeniny.  První  vydaná kniha  se  jmenovala  "Říkej  si  a  hraj"  -  od  Karla 
Jaromíra Erbena. Za celou dobu existence nakladatelství vyšlo přes 10 000 titulů 
a  350  milionů  výtisků  knih.  Za  65  let  se  nejprodávanější  knihou  stalo  "Povídání  o pejskovi 
a kočičce" od Josefa Čapka, nejvydávanějším autorem je Josef Lada, nejmilejším dětským hrdinou 
se stal Krteček.

I my jsme chtěli připomenout dětem a dospělým, že knížka je pořád bezva věc a číst nás 
baví. 

Zapátrali jsme v našich knihovničkách (možná pomohli i dědové a babičky) a uspořádali 
výstavku knih,  které  vydal Albatros,  když se ještě  jmenoval Státní nakladatelství  dětské knihy 
(SNDK – do 1969), i z pozdější doby po přejmenování. A že se našly parádní kousky! Žáci 4.A 
dokonce objevili knihy z časů, kdy byl Albatros ještě „na houbách“. Nejstarší unikát nese datum 

1880.
A víte, že ČTENÍ POMÁHÁ ?

Přesvědčili se o tom zástupci tříd 
–  zdatní  čtenáři  –  ve  čtvrtek 
10.4.2014,  když  se  zapojili  do 
stejnojmenného  charitativního 
projektu.  Zkusit  to  můžete  i  vy, 
pokud  je  vám  -náct  let,  na 
www.ctenipomaha.cz.  Dětem  se 
během  jedné  vyučovací  hodiny 
podařilo „vydělat“  na charitativní 
účely více než 6000 Kč (dokázaly 
správně  odpovědět  na  otázky 
týkající se 124 knih; nejúspěšnější 
byl  T.Smejkal  z  9.A  a dvojice 
F.Januška-J.Maceška  z  5.A =  17 
knih).
Díky čtenářskému kvízu,  který 
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připravil  knihovnický 
kroužek,  si  mohou  tři 
nejúspěšnější  řešitelé  za 
odměnu objednat knihu z 
nového katalogu KMČ.

Do  čtenářského 
týdne  parádně  zapadla  i 
účast v Souboji čtenářů. 
Je  součástí  kampaně  na 
podporu  čtení 
společnosti  Svět  knihy 
(více  na 
www.rostemesknihou.cz)
.  Letos  se  naši  šesťáci 
(ochotní  přečíst  jednu  z 
pěti  zadaných  knih  a 
udělat  si  podrobné 
výpisky;  5  knih  pro  25 
žáků) zapojili do soutěže 
poprvé  a  hned  tak 
úspěšně.  Když  už  to 
vypadalo beznadějně, jelikož technika (přetížená počítačová síť) nám bránila přihlásit se do on-line 
řešení, časově omezeného na pouhých 30 minut, ve finiši spojili žáci rychlost s kvalitou odpovědí a 
jen o jediný bod jim uteklo premiérové vítězství. Každopádně budeme zvědaví, jak si povedou při 
finále v Praze, kam postoupilo 5 nejlepších z 57 škol celé republiky.  

Kačka a M.F.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
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knihy  pro  Souboj  čtenářů  si  budete  moci 
přečíst i vy:

Vopěnka, Martin: Spící město
Stránský, Jiří: Perlorodky
Šrut, Pavel: Lichožrouti
Kipling, Rudyard: Tucet povídek jen tak
Příběhy zdí

Chalupa, Jiří: Princové jsou na draka
Verne, Jules – Neff, Ondřej: Dvacet tisíc mil 
pod mořem
Jones, Bruce: Encyklopedie
Kahoun, Jiří: Pískací kornoutek
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 2, 3
Sales, Leila: Tahle píseň ti změní život
Svěrák, Zdeněk: Pan Buřtík a pan Špejlička   
                          (dar z KMČ)

dar od MF: 

Ardagh, Philip: Rytíři a hrady
Edinburgské duchařské historky
Hopkinsová, Cathy: Nejsem přece malá
Reeve, Philip: Pekelné vynálezy
White, M. - Gribbin, J.: Stephen Hawking – 
Život s vědou
Březinová, Ivona: Saxána a Lexikon kouzel 

Kdo je sám se sebou spokojen, ten  
má dozajista špatný vkus.
ESTONSKÉ PŘÍSLOVÍ

http://www.rostemesknihou.cz/
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Jana Vaníčková, 4.A

ANKETA
Kterou knihu máte nejraději?

Nejoblíbenější knihou žáků 1. i  2.stupně je  
v současnosti Deník malého poseroutky.

Zdenča, Kačka
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Kačka, 6. A – o koních
Pavla, 6. B – Nadpozemská
Kikča, 6. B – Můj nejhorší školní rok
Danča, 6. B – Tajemství ztracené kočky
Renča, 6. C – Škola noci
Barča, 6. C – Doktor Proktor, Velká loupež  
                       zlata
Eliška, 6. C – Deník malého poseroutky
Verča, 7. A – Agatha Christie (všechny  
                      knížky)
Domča, 7. A – Deník malého poseroutky
Kačka, 7. B – Deník malého poseroutky
Eliška, 7. B – Deník malého poseroutky
Klárka, 8. A – Hunger Games
Kája, 8. A – Deník malého poseroutky
Verča, 8. A – Únik
Janek, 8. B – Daleká cesta za domovem

Anička, 8. B – Řecké báje a pověsti
Marek, 8. B – Eon
Peťa, 8. B – Deník malého poseroutky
Ondra, 8. C – Hunger Games
Jolča, 8. C – Já a moje příšera
Verča, 8. C – Okno plné strachu
Peťa, 8. C – 101 nebezpečí a jak je přežít
Mára Š., 8.C – Ferda Mravenec
Tonda, 9. A – Ať žijí rytíři
Sabča, 9. B – Babička
Mája, 9. B – Babička
Anna, 9. C – W.I.T.C.H.
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PŘEDSTAVUJEME  TŘÍDY
9.B 

třídní učitelka: Alena Havlíčková

 
 

zapsaly Štěpánka a Berča
                  foto: A.Havlíčková                   

 

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
 “Hurvínku,“ děsí se pan učitel, “jak můžeš napsat slovo MYŠ s měkkým I ?“- “Kuličkovým 
perem, pane učiteli.“

 Spejblův recept na rajskou polévku: Ohřejte vodu a nalijte ji do červeného talíře.

 ,,Hurvínku, vem si Žeryka k sobě! Po noze mi leze blecha!“ - ,,Žeryčku , pojď ke mně, paní 
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Největší manekýn: Jakub Šimek
Největší manekýnka: Michaela Kulhavá
Komu jdou a koho baví tyto předměty:

matematika: Kamila Baslarová, Mikuláš 
Nevrkla,

Michaela Kulhavá, Jakub Šimek, Jan Mašlej
čeština: Kamila Baslarová, Mikuláš Nevrkla, 

Michaela Kulhavá 

Nejvyšší: Petr Pazour
Nejmenší: Martin Staněk
Nejstarší: Eva Alánová

Nejmladší: Tomáš Hanák
Nejdelší vlasy: Barbora Oravcová
Nejkratší vlasy: Mikuláš Nevrkla
Největší smíšek: Adam Vojáček

Největší počítačový maniak: Jaroslav Pešek
Nejchytřejší: Kamila Baslarová

Největší čtenář: Kamila  Baslarová



ALFONZ – jaro 2014

Kateřina má blechy!“

,,Hurvínku, jaký je to čas, když řeknu  jsem krásná?“ - ,,Minulý čas, paní učitelko.“

 ,,Máničko,“  ptá  se Hurvínek,  ,,zkrásněla  tvoje bábinka po těch bahenních koupelích,  jak to 
slibovali?“ - ,,No, nejdříve ano, ale pak se to bláto zase oloupalo.“

 Mánička se vychloubá: ,,Hurvínku, dnes jdu k jednomu americkému milionáři na oběd.“ - ,,A ke 
kterému?“ ptá se závistivě Hurvínek. - ,,K McDonaldovi.“

 ,,Sláva, Hurvínku,“ raduje se pan Spejbl, ,,místo k zaparkování jsme už našli!“ - ,,Výborně,“ 
pochvaluje si Hurvínek, ,,teď ještě musíme zjistit, v jakém jsme městě!“

vybrala Demi

PERLIČKY:                    přírodopisné od p.uč.Blahové 

dějepisné od p.uč.Fišerové
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* Znaky ptáků šplhavců: - mají nohy do X, 
mají dva páry nohou    (a není to málo, Antone 
Pavloviči?)  
* Co je dědičnost: - že po našich příbuzných 
můžeme zdědit různé věci  (občas to stojí za  
starou bačkoru) 
* Přadné rostliny: - o něco se přou 
(asi o to, kdo s kým bude příst přízi na  
kolovrátku)  
* Co je list: - list je rostlina na stromě   (že by 
malíček na ruce měl také svůj vlastní rodný 
list?)  
* Ekosystém: - je souznění živé a neživé 
přírody      (žák se stává básníkem) 
* Kost nám drží tělo pohromadě...   (jak to 
jen chudinka samotná zvládne)  
* Trávení slouží k trávení.    (někdy je  
odpověď tak jednoduchá, proč je to tedy  
otázka testu, to nevím)

* Užitkové rostliny jsou k jídlu, např.  
Tulipán...    (dobrou chuť) 
* Pták má krycí peří, aby ho neviděla zvěř. 
(takže všichni ptáci ovládají mimikry či  
vojenské maskování)  
* Co je hnízdní parazitismus: - kukačka 
naklade do vajíček svoje mláďata    (co na to 
skořápka?) 
* Na co je lesní školka: - aby se mláďata 
zvířat naučila, co budou v budoucnu 
potřebovat   (třeba že je školka na malé  
sazeničky?) 
* Nemoc oběhové soustavy: - srdečný infarkt 
(a já posílám srdečné pozdravy ze 
Zeměkoule)  
* Nemoc dýchací soustavy: - zánět střevního 
ucha   (do toho ucha se toho ale vleze...)  
* A jeden hlavolam na závěr: - jestřába peří 
je větší než káně peří, peří káně je menší než 
jestřába peří a větší než sojka peří, ale taky...
(dál to naštěstí žák nestihl rozvinout)

* Zeus byl vládce plesků. 

* Co byla helénistická kultura a za vlády koho vznikla? -  Vládla Helena, a proto se to nazývá 
Helénystická vláda. (no co, přece nebude odpovídat, na co se úča ptá) 
* genocida = vybíjení nepřátelských lodí (vyhlazovací politika, např.vyvražďování židů za  
války)
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Profese, které bych nechtěla dělat
Jako asi každý bych rozhodně nechtěla pracovat někde v továrně, nebo třeba jako uklízečka, 

která přijde z práce a rovnou zase doma uklízí. Ale profesí, které nechci dělat, je poněkud víc. Třeba 
taková prodavačka – poslouchat každý 
den jen „píp píp píp“, říkat „kolik máte 
rohlíků?“ a „na shledanou“ by mě asi 
nebavilo.  Sekretářka  nebo  úřednice, 
která  sedí  po  celé  dny  u  počítače, 
obutá  do  lodiček  se 
sedmicentimetrovými  podpatky,  to 
bych také dělat nechtěla. U kriminální 
policie  bych  se  asi  bála  –  hledat 
zloděje, vrahy a pohřešované to by mi 
asi  nešlo.  S  tím  tak  trochu  souvisí 
patolog, jež zkoumá mrtvá těla, i když 
tato práce jednu výhodu má – nedá se 
na ní téměř nic zkazit! 

Vždy  jsem  chtěla  být  lékařka, 
jenže  jsem si  uvědomila,  že  příjimat 
pacienty po těžké nehodě bych nejspíš 
nezvládla,  natož  je  pak  operovat 
a nedej  bože  říct,  že  se  operace 
nepovedla. Psychiatrička – o tom jsem 
vážně  nikdy  nepřemýšlela.  S 
problémy, které by se na mě valily, by 
mně  šla  hlava  kolem.  Myslím  si,  že 
bych nejspíš za chvíli potřebovala toho 
psychiatra já! Top-modelka – to je pro 
každou  dívku  určitě  nádherná 
představa  –  chodit  po  mole  třeba 
v nové  kolekci  od  Channel,  páni!  To 
by bylo, ale riskovat, že si budu muset 
pořád  hlídat  váhu,  rozloučit  se 
s milovanou  oříškovou  čokoládou 
a nebo  dokonce  s  oblíbenými 
kynutými knedlíky s ovocem – to bych 
nepřežila. Ale většinou na konci téhle 
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* co je SNP = Strana národní publikace  (ještě ta by nám v politickém spektru chyběla; správně 
Slovenské národní povstání) 
* holocaust = špatná doba (no, to tedy vážně byla; viz vysvětlení výše) 

* Jedinou povolenou politickou organizací v době protektorátu bylo (doplň) …. Národ sobě 
(správně Národní souručenství; Národ sobě = nápis v Národním divadle !!). 
* Jmenuj 2 odbojové organizace. - kolaboranti a nacisti (…. a postříleli se navzájem !)

10 RAD PRO ŽIVOT
od Pavly Mangoltové z 9.C

1. Neuspěchej rozhodnutí, která už nepůjdou vzít zpět.

2. Jestli  chceš  něco  říct,  rozmysli  si  nejdřív,  zda  tím 
někoho neurazíš, nebo prostě nebude moudřejší mlčet.

3. Pokud opravdu nevíš, co máš dělat, napodobuj ostatní 
a  ztrať  se  v  davu.  Není  to  sice  záruka  toho,  že  je  to 
správně, ale aspoň si toho nikdo nevšimne.

4. Je dobré pomáhat lidem, ale nechat se jimi využívat 
už zas tak moc ne.

5. Co můžeš udělat hned, na zítra odlož jen tehdy, když 
budeš jistě vědět, že to uděláš lépe.

6. Když  uslyšíš  varování:  Tohle  doma  nezkoušejte, 
znamená to: Nezkoušejte to vůbec nikde.

7. Jakmile vám někdo řekne, že je vaše práce zbytečná, 
protože jste pouze amatér,  odpovězte mu tohle:  Archu 
postavil  jeden  amatér  a  Titanic  velká  skupina 
profesionálů.

8. Pamatuj si, že lež má krátké nohy, daleko neuteče, ale 
je dost chytrá na to, aby se schovala.

9. Vždy se k lidem chovej mile a přátelsky. Většinou ti 
to oplatí. A když ne, tak aspoň víš, že za to nepřátelství 
nemůžeš ty.

10. Pokud ti někdo ublíží, tak to bude proto, že tě chce 
vidět smutného. A právě proto zachovej klid, usměj se na 
něj a vesele odejdi pryč. To ho dovede naštvat víc než 
jakákoli pomsta. 
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krásné práce top– modelky bývá méně krásná anorexie. Vychovatelka? Poslouchat pořád řev dětí a 
hlídat, kdo jde kdy domů – ani za milion. 

V co každý den doufám, je, že jednou nezasednu za katedru učitele. Na to Vám řeknu jen 
jedno – já bych ty děcka snad zabila. Jenže tahle zaměstnání někdo dělat musí, tak uvidíme, kam mě 
vítr zavane. Kája Vicencová, 8.C

  
CO HRAJEME

Nejhranější hrou na 1.stupni je POU. Odpovídalo nám 72 dětí.

MINECRAFT

23
SUBWAY SURF

10

TEMPLE RUN                                                    

4

POU

35
Andrejka a Jonáš

  

11
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TVŮRČÍ DÍLNA
Dnes vám představíme básníky ze 3.C.

  

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  trochu jinak
…. a takhle by to mohlo pokračovat:

OBŽALOBA 
Podle pohádkového zákoníku, § 9, odstavce 6 se ježibaba dopustila týrání, omezování práv 

a svobod jednotlivce. Ježibaba týrala děti tím, že je vykrmovala, a pak je chtěla zavraždit hozením 
do pece. Je zároveň obviněna z nedovoleného pečení dětí po 5.hodině večerní. Proto navrhujeme 
odnětí svobody na 20 let – natvrdo.

OBHAJOBA
Paní Ježibabová nám pověděla svůj pohled na celou událost. Tato bývalá pekařka je již rok 

v důchodu. Ze zaměstnání musela odejít kvůli ošklivé bradavici. Z důvodu nedostatku financí si 
postavila  dům z  perníku.  Už dva měsíce  jí  nepřišel  důchod,  tak  byla  dost  naštvaná.  Najednou 
uslyšela,  jak jí někdo rozkrádá barák,  ona před něj  vyšla a zjistila,  že jsou to dva sirotci,  kteří 
narušovali noční klid a svedli loupání perníčku na nebohý vítr. Nejméně třikrát je varovala, aby 
odešli, že se necítí dobře. Chtěla vynahradit škodu, tak je vzala domů, aby se domluvili. Mařenka to 
vzala na sebe a musela uklidit drobky z okousané střechy. Jeníček ale nedal pokoj a začal pojídat 
chalupu i zevnitř. Z legrace jim pak paní Ježibabová pohrozila tím, že si je upeče místo ztraceného 
perníku. Je vyloučené, aby děti snědla, protože jí vypadaly zuby z toho, jak celý život pojídala  
perníček.  Jejich  otci  se  nemohla  dovolat,  protože  neměla  v  lese  signál.  Mezitím otec  Jeníčka 
a Mařenky zjistil, že nedostává sociální dávky, a tak vzal děti zpátky domů. 

sestaveno z prací žáků 8.C

DOPORUČUJEME
http://www.pohadkar.cz/
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 Kačka Urbanová

Kočička

Běží, běží kočička, 
má veliká očička. 

Běží, běží do pelíšku, 
cestou chytí jednu myšku. 

Myšička je hbitá, 
tak se špatně chytá. 
Lízá mléko z misky, 
nemá rády whisky.

 Petr Babica 

Vši 

Jeden kopec, druhý kopec 
nebojte se, to není konec. 

V jednom městě máme školu, 
tak vám píši, 

že v ní máme vši. 
Zlobí, zlobí naše vlásky, 

paní učitelka už z nich má vrásky. 
Hola, hola, učitelka volá: 

Všichni dohola !

http://www.pohadkar.cz/
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Maruška Urbanová, 3.C

MŇAMKY

Bábovka z jablek

Ingredience: 4 vejce
                        20 dkg práškového cukru
                        6 lžic oleje
                        20 dkg strouhaných jablek
                        20 dkg hrubé mouky
                        1 prášek do pečiva
                        1 lžička strouhané citronové 

               kůry
                        hrst rozinek
                        hrst kokosu

Postup: 1. Šleháme vejce s cukrem,    
       přikapeme olej.

              2. Dále střídáme jablka s moukou 
      a práškem do pečiva, kůrou, 
      rozinkami a kokosem.

13



ALFONZ – jaro 2014

              
3. Nalejeme do 

vymazené formy

4.  Pečeme asi 25 min. 
na 180°C.

recept pro vás 
připravila a nafotila Kačka

SPORT
volejbal – okresní kolo – dívky – 8.-9.třídy

“A” 
(Řezníková, Křivohlávková, Bednářová, Minářová, Máchová, Mlčochová, Neubauerová) – 3.místo 

“B” 
(Švábová, Klimešová, Niederlová, Bartuňková, Bořilová, Máchová, Kučerová) – 4.místo

14
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Pavel Maslák
(* 21.února 1991 Havířov)

 Je český atlet, sprinter, soustředí se na běh na 200 m a 400 m. 
V současné době drží již šest českých rekordů. V květnu 2012 jako první Čech překonal po 

dlouhých 34 letech  národní rekord ve venkovním běhu na 400 m. 
2012: zlato v běhu na 400 m na ME v Helsinkách
2013: zlato v běhu na 400 m a bronz ve štafetě 4x400 m na HME ( halové mistrovství Evropy) 
          v Göteborgu. 
2014: na HMS v Sopotech vybojoval v novém osobním i národním rekordu zlatou medaili v běhu  
          na 400 m

Celkem získal 6 zlatých,1 stříbrnou a 3 bronzové medaile.
vybraly Kika a Kája

Věděli jste, že přítelkyně našeho nejlepšího současného atleta chodí do školy 
v Šumperku? A právě od ní jsme získali podepsanou fotografii. Za zprostředkování děkujeme 

Kačce a jejímu tatínkovi, p. Romanu Zajícovi.
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Vybíjená
- semifinále

Sešly jsme se v 8:00 a vyrazily na 5. ZŠ. Trošku 
jsme  se  bály  a  styděly,  ale  to  přešlo.  Ve  škole  nás 
uvítali a zavedli do šatny. Tělocvična byla hodně malá. 
Asi 2x by se vešla do té naší. Nejprve jsme si sedly na 
lavičku, protože hrál Hrabišín vs. 5. ZŠ. Konečně přišel 
náš čas. Nastoupily jsme na hřiště a hrály proti 5. ZŠ. 
Najednou  po  7  minutách  zazněl  poločas  a  my jsme 
vyhrály. Šly jsme se raději napít, abychom byly čilé na 
druhé kolo s 5. ZŠ. A už to začalo. Hrály jsme velmi 
dobře. Opět jsme zvítězily!!! 

A byl konec. Všechny jsme porazily. Poté jsme 
šly s radostí do města na zmrzlinu a potkaly Ondřeje 
Banka (viz výše). Vyfotily jsme se s ním a upalovaly do 
školy. 

Štěpánka 
- finále

S paní  učitelkou   Zajícovou  jsme  se  v   8:00 
vydaly na 6. ZŠ. Došly jsme až ke škole, ale hledaly 
jsme vchod do tělocvičny dobrých 15 minut. Nakonec 
jsme ho našly na opačné straně školy.

Vešly  jsme  do  šaten  a  těšily  se  na  hru  (některé).  Nastoupily  jsme.  Rozhodčí  nám řekl 
pravidla a losoval, kdo bude hrát jako první. Byly jsme to my a Mohelnice. Za sedm minut nás 
všechny vybily. Potom skončil poločas. O přestávce jsme šly do šatny poradit se. Druhý poločas 
nebyl o nic lepší než ten první. Byly jsme poraženy !!! Druhou hru jsme seděly na lavičce. Polovina 
z nás se dívala, ale já (Marky) jsem si četla a Berča si hrála na mém mobilu. Po 15 minutách pan 
rozhodčí pískl a my přiběhly. Pořádně jsme se procvičily.  Druhý zápas jsme hrály s 6.ZŠ. Byli  
docela dobří, ale my jsme byly lepší. Berča se dobře vyhýbala, Ája taky. Štěpa byla vybitá jako 
poslední.  A tak jsme poprvé vyhrály.  Třetí  zápas  byl  napínavý,  ale   bohužel  jsme ho prohrály. 
Skončily jsme třetí. 

Marky a Berča

PŮLMARATON PRAHA
Letos  startovalo  12 500  běžců z  mnoha států,  například  z  Keni,  USA, Etiopie,  Ruska, 

Británie, Finska. Trať měří cca 21 km. Je to největší běžecký závod ve střední Evropě. V loňském 
roce se prodalo 12 137 startovních čísel. ,,Česko je nejlepší místo pro běhání v Evropě,'' tvrdí s 
oblibou Cardo Capalbo, ředitel výboru pro závod. Ten má věhlas mezi elitními světovými běžci. 
Vždyť před dvěma lety tady navzdory chladu běžel Atsedu z Etiopie za neuvěřitelných 58:47, což je 
čtvrtý nejrychlejší čas všech dob.

Od té doby nikdo neběžel rychleji! Loni tu zaběhla čtvrtý světový ženský čas roku Gladys 
Cherono z Keni - 1:06:48 hodin. Soutěží se nejen mezi jednotlivci, ale i mezi týmy a štafetami. 
Běhu se zúčastnilo i 15 posádek složených z vozítka, ve kterém se vezlo postížené dítě, a běžce. Na  
organizaci celé běžecké ligy se podílelo čtyři a půl tisíce dobrovolníků. Minulý rok vybrali pro 
charitu a vážně nemocné děti 2,7 miliónu korun.  
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MŮJ DOJEM...
Moje  první myšlenka byla,  že tam bude hodně lidí  na 

malém prostoru. Naštěstí jsem se spletla, bylo tam dost lidí, ale 
pořadatelé  to  měli  výborně  zorganizované.  Měli  připravené 
sanitky,  kdyby se někomu něco stalo a   potřeboval  by ošetřit. 
Kdybych mohla bodovat, tak jim dám deset bodů z deseti. 

Cestou zpátky jsme seděli ve vlaku s pánem, který běžel s 
vozíčkem  pro  dítě.  Vozíčky  zakoupili  sponzoři  a  po  závodě 
zůstanou dítěti. Položila jsem mu tři otázky:

Jak vás napadlo běžet s vozíčkem?
Vše vzniklo náhodou, může za to můj kamarád Martin. 

Jednou  jsem mu řekl, že ho v běhu   
            porazím, a taky jsem ho porazil.
Věděl jste, že poběžíte s vozíčkem?

Ne, dozvěděl jsem to až před startem a nakonec jsem byl 
rád.
Běžel byste ještě někdy s vozíčkem?

Jo,  udělalo  to  na  mě  velký  dojem,  a  pokud  budu  mít 
příležitost, tak si to rád zopakuji.             

SOUTĚŽ

HŘEBENOVKA

1. Modrá  stvoření, žijí v lese a schovávají se před   
    Gargamelem. 
2. Jump - přelož do češtiny.
3. Krajské město Olomouckého kraje.
4. Označujeme to srdcem a čeho je svátek  
    Valentýn?  L......
5. Mám zkrácenou …... patu (podle řeckého 
    hrdiny).

vymyslela Maruška

Za správně vyplněnou hřebenovku v časopisu, 
kterou přinesete redaktorům, nabízíme jako vždy 

předbíhací kartičku na svačiny a obědy. 
Druhou pak dostane ten, kdo správně odpoví na 

následující otázku: 
Jak se jmenuje trenér Ondřeje Banka ?

Výherci v minulém čísle byli Bětka Nováková (3.B) a Marek Horký (4.C).
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Zaznamenala Markéta, která 
doprovázela do Prahy svou 

maminku, jež se půlmaratonu 
aktivně zúčastnila.
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obrázek namalovaly Kika a Kája

ALFONZ zima 2014
redakce: Andrea Ficková, Markéta Hatalová, Jonáš Mrkos, Štěpánka Nevrklová, Maruška 
Nimmerrichterová, Berča Šimková (5.B), Demi Plíhalová, Kika Václavíková, Kája Žandová 
(6.C), Kačka Zajícová, Zdenča Kašparová (obě 8.C),  p.uč.Martina Fišerová
technická pomoc: p.uč.Daniel Krhánek
fotografie (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy, nikdo proti focení neprotestoval :-)
foto na titul.straně: Martina Zajícová

uzávěrka 3.čísla ALFONZe 2013/14 – 16.4.2014    
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    Jarní klíč je petrklíč,         
  zima ať je všecka pryč !     
    Ať vyběhne ze dveří,         
        jaro si to ověří.              
Jarním klíčem petrklíčem     
   dostane se jaro k vám,       
   možná že ho uslyšíte,         
      to vám povídám.

    Alžběta Nováková, 3.B

Učte se, jako byste se hnali za někým, 

koho nemůžete dohonit, 

a jako by to byl někdo, 

koho nechcete ztratit!
KONFUCIUS


