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ALFONZ SLAVÍ DVACETINY
Ano, čas utíká jako splašený kůň, kterého se nikdy nepodaří osedlat. Skutečně, Alfonz se 

narodil  před  20  lety  a  ušel  za  tu  dobu  dlouhou,  ale  bezpochyby  zajímavou  cestu,  zaplněnou 
generacemi  redaktorů,  bezpočtem  hodin  práce,  ale  i  zajímavých  akcí  a  setkání.  V  poslední 
„pětiletce“ jsme nasbírali  celou řadu ocenění,  která nám napovídají,  že náš čas  nad přípravami 
školního časopisu nebyl promarněný.

Rádi bychom vám „putování“ Alfonze dvaceti lety představili výstavou jednotlivých čísel 
z předchozích let (po Vánocích) a v létě pak oslavili i s vámi, našimi čtenáři, Alfonzovým dnem. 

Dík patří všem, kteří časopis v minulosti tvořili, jakkoli jej podporovali anebo „jen“ četli.
Martina Fišerová

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

  Dne 21.9. jeli deváťáci na tradiční exkurzi do Jeseníků (Rejvíz, Zlatý 
Chlum, Jeseník,  Ramzová),  29.9.  s  p.uč.Václavíkem  za vojenským opevněním (Králíky).  Volbě 
povolání  se  mohli  věnovat  nejen na úřadu práce,  ale  také  při  Burze  práce  a  vzdělání  (výstavě 
zaměstnavatelů, SŠ a VŠ) a na výstavě škol SCHOLARIS.

 Třída 7.C strávila ve dnech 22.-23.9. adaptační kurz, organizovaný ODRAZem, v Hraběšicích.

 Byla otevřena nová školní jídelna (viz foto), díky jejíž rekonstrukci měli žáci Hlucháku o tři 
týdny delší prázdniny.

 Dne 26.9. poučily studentky zubního lékařství žáky 1.tříd o zubní hygieně.

 Školní družina opět zorganizovala výlet na  Pohádkový Bouzov (27.9.), tentýž den navštívili 
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páťáci  planetárium a  zoo  v  Ostravě.  Další  akcí  školní  družiny bylo  dýňování s  lampičkovým 
průvodem – 3.11., b  abičky a dědečkové   znovu četli dětem, tentokrát knihy s ilustracemi A.Borna.

 První třídní schůzky v tomto školním roce se uskutečnily dne 5.10., konzultační den 24.11.

 Od 31.10. jsme pod patronátem 9.C  celý týden sbírali starý papír na charitativní účely. Ve 
stejný den zhlédli sedmáci a osmáci představení  Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků (viz 
níže). 
 Projektový den Po stopách Karla IV. byl naplánován na 1.11. (viz níže).

 Naše škola se i letos zapojila do čtenářské štafety Město čte knihu, konkrétně povídky Ivana 
Krause.

 Vitaminový den absolvoval 1.stupeň dne 16.11.

 Besedy  KPPŠ nabídly  témata:  Sociální  sítě, 
Učíme  se  odmítat,  Poruchy  příjmu  potravy 
a Rizikové chování.
 Na  konci  listopadu  zahájili  druháci  a  třeťáci 
plavecký výcvik.
 Osmáci a deváťáci jeli do Zábřeha podívat se 
na Legiovlak ve dnech 1.-2.12. (viz níže).

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● V soutěži  Den policistou získalo  naše  družstvo 
(B.Baumová, K.Miková, K.Vogelová z 8.C) 3.místo.
●  Přírodovědný klokan – školní  kolo:  1.  M.Hulík 
(9.C), 2. L.Šulík (9.A), 3. A.Kovářová (8.C)
● V  republikovém  finále soutěže  ŠKOLNÍ 
ČASOPIS  ROKU získal  Alfonz  v  nejpočetnější 
kategorii  Cenu  poroty!  10.ročníku tohoto  klání  se 
zúčastnilo  rekordních  486 školních  časopisů  -  viz 
samostatný  text.  (na  fotografii  členky  redakce 
v Brně  –  zleva:  A.Ficková,  D.Plíhalová, 
M.Urbanová)

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

uveřejníme.  
Podněty nebo články  můžete také poslat na naši adresu : alfonz@hluchak.cz 

NOVINKY V KNIHOVNĚ
I do školní knihovny dorazil „ježíšek“, a tak vám můžeme nabídnout spoustu novinek 

i doplněný stav povinné četby.

Staré pověsti české a moravské D.Walliams: Příšerná teta; Malý miliardář
3333 km k Jakubovi Let 305
Anna a Vlaštovčí muž Měsíc nad Soho
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E-den Napůl divoký; Napůl zlý
Gorila a já Než jsem tě poznala; Život po tobě
Hledání modré Ostrov v Ptačí ulici
Sirotčinec slečny Peregrinové... Strážci příběhů
Šepot podzemí

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

vybraly Nikča a Míša 

Perličky:
 Druidové jsou loupežníci, kteří vyráběli vlnu z ovce a berana. (tak tady snad opravdu není co 
dodat, slova došla....)
 1.člověk na Měsíci byla Laika. (zase jeden, co miluje psy víc než lidi) 
 Jaký typ extrémismu představuje fašismus? - pracovitý (těsně vedle – pravicový, fakt dřina si to  
zapamatovat!) 
 Kdo se stal 1.prezidentem USA a kdy? - Kennedy v roce 1500 (evidentně někdy hodně dávno,  
Kennedy snad ještě lezl po stromě, když ho v Dallasu zastřelili) – správně G.Washington 1776
 Nevolnictví = nevolnost poddaných (i mně se z toho neudělalo volno)
 Ve 20.let.20.stol. byla zaváděna civilizovaná letecká doprava a rozhlasy do výrobny. (civilní!)
 Který řád pomáhal rekatolizaci? - jehovisté (zase vedle – jezuité)
Jaké reformy zavedla Marie Terezie? - úřední měnu euro (a hleďme, jaká to byla průkopnice!)
 Jak se jmenoval  francouzský autor divadelních her (17.stol.)? - Lakomec / Lakomec = Ryba 
(třeba byl Moliére skutečně skrblík a že by mlčel jako ryba??)
 Francouzská  revoluce  začala  heslem  svoboda  a  prvenství.  (tak  rychle,  ať  jsme  první  pod  
gilotinou!!)
 Mnichovskou dohodu podepsali 38.9.1833. (čertví, jaký měli tehdy kalendář??)
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„Proč se Čechy 
nazývají 

Bohemia,Emo?“
Ema: „Přece podle 
těch chipsů, pane 

učiteli.“

Potkají se 2 chlapci a jeden 
povídá: ,,Kam jdeš?“

A ten druhý na to: ,,Na třešně...“
,,Ale vždyť je zima!!!“

,,To nevadí, mám rukavice!“

Víte, co řekne blondýna, když ji vyzvete, ať vyhláskuje 
svoje jméno?

S-V-O-J-E-J-M-É-N-O

Víte, co vznikne, když smícháte 
světlušku se stonožkou?

Lampiónový průvod!

Proč jí blondýna jogurt už 
v obchodě? 

Protože je  na něm napsáno 
ZDE OTEVŘÍT. „Pavlíčku, proč 

musíme v zimě sypat 
ptáčkům?“ - „Aby jim 
neklouzaly nožičky.“

Policajti dostanou nové 
vysílačky. Chodí po městě, 

když vtom ve vysílačce 
zachrastí a ozve se hlas. 

Jeden policajt se ptá 
druhého:“Co mám teď 
dělat?“ - „Zmáčkni ten 
knoflík a řekni příjem.“ 

První policajt tedy stiskne 
knoflík a řekne: „Dvacet pět 

tisíc hrubýho!“

Jaký je rozdíl mezi mrazem 
a traktorem? 

Když vám po zádech přejede 
mráz, dá se to vydržet.



ALFONZ - podzim/zima 2016                                                                                                      

 Josef Tiso byl malíř  (a jako vedlejšák dělal slovenského prezidenta);  předseda naší vlády se 
jmenoval Habeš (asi měl kolonii v Africe).
 Umělecké směry mezi 2 válkami se nazývají stavitelismus, archionismus a kulturismus.
 V Mezopotámii měli dlaždičkové písmo. (správně klínové; to zvládli “napsat” i koupelnu)
 Hospodářsky významní ptáci: kukačka – slouží jako hudební pták. (vánoční koncert je bohužel  
na jihu)
Žáby s plícema musí chodit dýchat na hladinu. (to se nachodí, když nemají šnorchl)
Jiné  názvy  pro  rostliny  vytrvalé:  opakované,  trvanlivé,  věčné,  stálé,  každoroční...  (jak  je  ta  
čeština pestrá...)
Dospělá žába žije na pevnině a pulec ve vzduchu. (lítá na benzín, nebo naftu?)
Samec, samice a mládě tura a kura domácího: turec, tuřice, tuřičátko / kurec, kuřice, kuřičátko
(a tak ta mamča kráva marně hledá své telátko a slepička kuřátko, neboť stvořitel tohoto zápisu je  
v.l)
Dodatková energie ve velkochovech = pomoc pro zvířata, která jsou v nouzi, např. amputace 
nohy pro záchranu zvířete. (zřejmě tu elektřinu, benzín a výplatu používají doktoři)
Jak  vznikne  mul? vzniká  z  prachu  v  oblečení  (že  by  velký  třesk  ve  svetru?  -  čtvernožec  
a šestinožec jedno jest)
Součást potravy je FBI.  (mnemotechnická pomůcka je STB – sacharidy, tuky, bílkoviny, dříve  
Státní tajná bezpečnost, takže těsně vedle)
Význam vos: udělají si úly ve sklepě (stlučou si je tatínkovým nářadím a věnují je na Vánoce pod  
stromeček včelám)
Při delším ochlazení hadi kopou tunele.  (jestlipak používají sbíječku?)
    Při delším ochlazení hadi naježí srst.   (kožíšek si zapůjčí u babičky ve skříni)
    Při delším ochlazení se žáby začnou třást.  (… a proto jim cvakají zuby)
Plynový měchýř mají ptáci na větší zásobu moči. (a k tomuto výtvoru už nemám slov) 

M.F. s pomocí p.uč. Blahové, Sembolové a Pavlíkové

JAK JE NEZNÁTE
p.uč. Alena Musilová (matematika, přírodopis, angličtina)

p.uč. Jan Trunečka (matematika, fyzika, informatika)
Letos jsme „na prknech, co znamenají  …“ Hluchák, přivítali dva nové pedagogy, tak se 

s nimi seznamte.

1) Proč jste si vybral/a pro své působení zrovna Hluchák a jaké byly vaše první pocity z naší  
školy?
AM: Proč jsem si vybrala Hluchák … Líbí se mi, že je to jazyková škola. Jako učitelka jazyků, 
konkrétně angličtiny, jsem měla zájem se stát mimo jiné i učitelkou angličtiny. A jaký na mě udělala 
dojem škola? OBROVSKÝ, ale hlavně svou velikostí. 
JT: Hluchák jsem si vybral, jelikož jsem tady vlastně uskutečnil výzkum na svoji diplomovou 
práci a tato škola mě oslovila, zaujala mě, líbila se mi, vedení se ke mně chovalo velice mile. To byl 
první impulz, proč jsem se rozhodl jít právě sem. Pocity byly velice pozitivní, škola na mě působila 
moderně, velice příjemné prostředí. 
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2)  Kde  jste  předtím  
učil/a?
AM: Na  ZŠ  v 
Loučné  nad  Desnou 
nebo  na  Mezinárodní 
škole v Arnhemu.
JT: Nikde  jsem 
neučil,  jelikož tohle je 
moje  první  působiště 
po VŠ.
3) Chtěl/a jste být vždy  
učitel/ka?
AM: Noo  …  Ano  i 
ne … Chtěla jsem být 
učitelkou, protože jsem 
vystudovala  učitelství, 
ale  někdy,  když  děti 
zlobí  (Jonáš  šeptá: 
8.B....),  tak  se  mi 
zrovna nechce 
JT:  No, vždy učitelem jsem určitě být nechtěl, ten první impulz přišel asi někdy kolem osmnácti 
let, když jsem začal jezdit na tábory jako hlavní vedoucí. Takže asi v té době na střední škole.
4) Co se vám na Hlucháku nejvíc líbí?
AM: Líbí se mi děti. Teď si možná protiřečím, ale je to tak. Líbí se mi výzdoba školy. 
JT: Tak to je těžké říct, co se mi nejvíc líbí, ale řekl bych, že určitě to prostředí, které tady na mě 
působí, je tady příjemné klima, což je dáno samozřejmě žáky a učiteli, celou tou školou.
5) Jak se vám líbí nová jídelna?
AM: Já jsem neviděla tu starou. Ano, je taková pěkná, čistá. 
JT: Jelikož nevím, jak vypadala ta předchozí, tak můžu hodnotit jenom kladně, líbí se mi.

6) Který předmět učíte nejraději?
AM: Asi  přírodopis,  ale  mám 
ráda  i  matiku  a  angličtinu,  ale 
hlavně přírodopis.
JT: To  je  taky  zajímavá 
otázka,  ale  učím  oba  předměty 
(matematika  a  informatika)  rád,  je 
těžké si mezi nimi vybrat.
7)  Máte  oblíbené   jídlo,  knihu,  
film ?
AM: Mám oblíbené všechno … 
   jídlo:  palačinky    kniha:  Pí 
a jeho život   film: Pán prstenů
JT: jídlo: svíčková   kniha: asi 
Hra o trůny   film: tak ten mě teď 
nenapadá 
8) Provozuje nějaký sport?
AM: horolezectví  (viz  foto), 
vodáctví
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JT: několik - volejbal, krav magu („boj zblízka“), běh, plavání
9) Máte domácího mazlíčka?
AM: No,  mám,  dobrovolně  i  nedobrovolně  …  Nedobrovolně:  občas  sršně,  komáry   

Dobrovolně: rybičky, morče, králíka, kanárky.
JT: Momentálně ne.
10) Co děláte nejraději ve volném čase?
AM: To jsou ty koníčky (horolezectví...), hraju na housle, starám se o svá zvířatka.
JT: Rád hraju volejbal, někdy se podívám na film, občas se jenom tak natáhnu. Volný čas trávím 
se svojí přítelkyní, s rodinou, s přáteli. Je toho hodně. 

zpovídali Kája, Eliška, Áďa a Jonáš
(foto poskytli oba zpovídaní učitelé)

MŮJ SEN
Můj největší sen je učit dějepis na Hlucháku. Hluchák na mě působí jako jedna z nejlepších 

škol tady u nás v Šumperku. O dějepis jsem se začala zajímat v 6. třídě (asi). Jeden z  nejlepších  
pocitů je pro mě,  když mi začnou docházet  souvislosti.  Mými nejoblíbenějšími panovníky jsou 
Karel IV a Jiří z Poděbrad. Nejraději ze všech období  mám  asi druhou světovou válku. O té jsme  
se v dějepisu zatím  nebavili, ale i přesto  mě nejvíce fascinuje. Myslím si, že lásku k dějepisu jsem 
zdědila  po svém dědovi.:)         Anďa

PO STOPÁCH 
KARLA IV.
Projektový den

Dne  1.11.  se  uskutečnil 
projektový  den na  téma Karel  IV.   Na 
výběr  bylo  mnoho  různých  aktivit.  Já 
osobně  jsem byla  ve  skupině  Poselství 
II.  Zde jsme vytvářeli korunu a pečetě, 
také jsme přepisovali citáty Karla IV. ve 
starém písmu. Po tříhodinové práci  jsme 
se vydali  na obhlídku ostatních skupin. 
Po  celé  škole  jsme  mohli  obdivovat 
výtvory  žáků  2.stupně,  např.  listiny, 
portréty  císaře,  pozvánky  na  oslavu 
Karlových narozenin a  dokonce  velký 
2D obraz Karlštejna. Ochutnat  jsme mohli středověké  pochoutky, které pro nás připravily žákyně 
deváteho ročníku.  Podívat  jsme se také  mohli  na  středověké tance,  které  nacvičili  žáci  s  p.uč. 
Suchanovou. Mně osobně se nejvíce líbily dobové kostýmy.

Anďa

S RYTÍŘI ZA LUCEMBURKY 
Dne 31.10.  k nám do školy zavítali  RYTÍŘI. Ti si pro nás přichystali představení gotické 

doby. Součástí vystoupení byla zkouška dobové zbroje a nácvik rytířského klání. Někteří z našich 
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spolužáků  měli  možnost  se  do  klání 
zapojit.  Jejich  úkolem  bylo  trefit  kopím 
štít,  gumový  kroužek  a  u  toho  jet  na 
„koni“. Této akce se účastnily 7. a 8. třídy. 
Všechny scénky herci pojali vtipně. Proto 
to na nás působilo velmi příjemně. 

Alexandra  Sládková a Anďa
  

KOMIKSOVÝ 
WORKSHOP

Naše  třída  6.B  se  společně  s  paní 
učitelkou  Dagmar  Ondráčkovou  a  pár 

děvčaty z 6.C podívala do knihovny na „KOMIKSOVÝ WORKSHOP“.
Poté,  co  jsme  dorazili  a  přivítali  jsme  se,  promítali  nám  na  interaktivní  tabuli  známé 

komiksy, u kterých jsme si popisovali, o čem jsou, kdo v nich vystupuje a celkově jsme si je kousek 
po kousku probrali.

Pak jsme se začali bavit o tom, jak by měl takový komiks vypadat. Třeba jsme se dozvěděli,  
že bubliny jsou velmi typické a že jeden obrázek se nazývá panel. A přitom jsme si řekli i postup 
výroby:   1) vymyslet příběh  2) scénář  3) náčrtek situace  4) finální kresba.

Když už jsme věděli tyto základní věci, mohli jsme se pokusit si komiks vyrobit. Rozdělili 
jsme se na skupinky. Sice jsme  jen doplňovali text do bublin, ale i tak to bylo velmi zajímavé. Byla 
to příhoda s BAZÉNEM A VČELOU. Myslím, že to nedopadlo až tak špatně.  Navzájem jsme si to 
četli a proběhla i jedna divadelní scénka.

Donesli  nám další  papír.  Někdo měl  SERENÁDU (skřítek, co vyznává lásku)  a někdo 
SKŘÍTKY S PUDLY.  Tady už jsme měli  také domalovat  závěrečný panel  a  napsat  děj.  Naše 
skupinka dostala  SERENÁDU. Toto jsme poměrně zvládli. A opět se četlo a byla jedna divadelní 
etuda.

Poslední  papír  byl  OTEC 
VLASTI, kde jsme měli doplňovat 
pouze text do bublin, ale měli jsme 
ho zapisovat podle pravdy a zároveň 
vtipně. Nakonec jsme pouze shrnuli, 
co jsme všechno udělali a co jsme se 
dozvěděli.

 Kája a Eliška

ZA ODMĚNU 
NA ŠUMAVĚ
Povyprávím  vám  o  svých 

zážitcích  ze  soustředění  biologické 
olympiády.                             

Konalo  se  na  Šumavě, 
u zlatonosné  Otavy  v Střelských 
Hošticích ve dnech 16. - 30.7.2016. 

8
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Ubytovali  nás  v krásném  areálu.  
Celé  soustředění  bylo 

zaměřeno  na  prohlubování  znalostí 
v oblasti biologie, téma bylo Život v 
temnotě.  Každý  den  se  konaly 
dopolední  a odpolední  aktivity. 

Nejzajímavější  bylo  chytání 
hmyzu, pitva užovky, guána a různé 
mikroskopování. Také jsme jezdili na 
výlety: na krokodýlí farmu, do obory 
v CHKO  Šumava,  vlčího  areálu, 
sovích klecí a rybí množírny.                                                                                                       

Kromě toho probíhal i  večerní program. Nejčastěji  to byly přednášky, ale také napínavé 
noční hry, promítání a karneval.      text a foto Aleš Janderka, 7.C

LEGIOVLAK
Položili jsme několik otázek našemu průvodci Legiovlakem, který jsme navštívili s 9.C dne 2.12.  

Našimi předchůdci byly třídy 8.C a 9.A.
Můžete se představit našim čtenářům, jaké je vaše jméno a odkud pocházíte?

Tomáš Rusek – jsem z Bohumína.
Jak jste se dostal k průvodcování?

Přes univerzitu, studia historie v Plzni. Psal jsem práci na téma českých legií.
Jak dlouho už provázíte?

Dva měsíce.
Více na www.legiovlak.cz. Tam si můžete historický vlak, který sloužil našim legionářům, 

i virtuálně prohlédnout.
Míša a Aneta Šubrtová (na fotce vedle T.Ruska)

9
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PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
6.B

třídní učitel: p.uč.Michal Marošek
nejvyšší: Honza Stropek 

nejmenší: Filip Köhler
nejmladší: Zuzka Dorňáková
nejstarší: Anička Macháčková
nejdelší vlasy: Linda Staroveská
nejkratší vlasy: Vítek Polášek
největší čtenář: Adam Friedl
největší PC maniak: Tomáš Huf
největší cestovatel: Adéla Kotrlová
největší manekýnka: Zuzka Dorňáková
třídní šašek: Adam Friedl

nejlepší tanečnice: Eliška Kovářová
nejlepší sportovci: Vojta Jonák, Nikola Bederková, Šárka Prokopová

nejvíc jdou tyto předměty:
český jazyk: Šárka Prokopová

matematika: Adam Friedl
anglický jazyk: Kája Malovaná

výtvarná výchova: Eliška Kovářová
dějepis: Adéla Kotrlová 

zapsala Áďa 
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Výzkumy ukazují, že neustálé 
připojení k internetu s sebou 

přináší oslabení vůle, paměti a 
pozornosti.

DALIBOR ŠPOK

psycholog a psychoterapeut
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KDYBY BYLY KDESI RYBY ...
s panem učitelem Josefem Václavíkem:
Kdybych byl zvíře, byl bych: jsem ve znamení HADA, tak bych tak zůstal 
Kdybych byl rostlina, byl bych: blbožravka a všechny jmenované bych sežral
Kdybych byl jídlo, byl bych: něco nedobrého, aby mě někdo hned nesnědl a byl dlouho na světě
Kdybych byl kniha byl bych: jejda, to jich mám moc na výběr
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych: prázniny
Kdybych byl nábytek, byl bych: postel, je mi v ní dobře
Kdybych byl historická osobnost, byl bych: někdo z českých letců, kteří bojovali ve II. svět. válce 
proti Němcům
Kdybych byl prezident, tak bych: rychle bych abdikoval
Kdybych si mohl vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to: mimo Šumperk ... Ostrava a okolí

s Vítkem Poláškem (6.B):
Kdybych byl zvíře, byl bych: moucha, protože může jíst, co chce 
Kdybych byl rostlina, byl bych: masožravka, protože žere mouchy
Kdybych byl jídlo, byl bych: černý rybíz, protože je dobrý
Kdybych byl kniha, byl bych: Krteček, protože se mi líbí
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych: duben, protože mám narozeniny :D
Kdybych byl nábytek, byl bych: židle, protože jí skoro nikdy není zima
Kdybych byl historická osobnost, byl bych: Jan Žižka, protože neměl oko
Kdybych byl prezident, tak bych: vyhrál volby v USA
Kdybych si mohl vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to: žil bych v Ostravě, protože jsou tam 
vysoké pece

zaznamenal Tom

LETEM SVĚTEM S MOTÝLEM
                                      16.10. - 27.10. 2016

Je 16.10., neděle 9:00, a my vyrážíme na soutěž do Španělska - země býčích zápasů. Cestou 
do cíle nás čeká několik zastávek. Naše první je ještě v ČR - v Tachově, kde čekají s otevřenou 
náručí  zdejší  sborové děti  a  po koncertě  i  jejich rodiny.  Mají  velmi vtipného sbormistra Josefa 
Brabence. S kamarádkou jsem v rodině u Klárky. Máme svůj vlastní byteček, kde v teplé postýlce 
přečkáváme noc. 

Další  den  se  už  dál  nesmíme  zdržovat  a  13  hodin 
putujeme  autobusem.  Poobědváme  párky.  Projíždíme 
Německem a zastavujeme až ve Švýcarsku, konkrétně v Ženevě. 
Zde také trávíme pouze jednu noc. Je tu velmi pěkný hotel. 

Třetí den se jedeme podívat do Avignonu - starobylého 
města na jihu Francie. Tady si prohlížíme zvenčí katedrálu Notre 
Dame des Doms a zevnitř Papežský palác. V něm jsme si jen tak 
pro  radost  zazpívali.  Prohlídka  končí  u  Avignonského  mostu. 
Cestujeme do Montpellieru.  Tady je  náš den u konce.  Taktéž 
spíme ve velmi pěkném hotýlku. Máme okno naproti naší paní manažerky a ,,paní doktor“. Hned 
toho s kamarádkou Marťou využíváme a povídáme si s nimi. 

Čtvrtý den dojíždíme do cíle. Přesněji do Calelli. Zde pobýváme po dobu čtyř dnů. Probíhá 
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tu soutěž pěveckých sborů. Nese název Canta al Mar. Je tu 49 sborů z 24 zemí, což je kolem 2000 
účastníků. Soutěž začíná průvodem. Jdeme 800m do parku, kde si jsou všichni představeni. Večer 
máme tu čest zazpívat si s dalšími třemi sbory na zahajovacím koncertě. Jsou výborné...ale nejlepší 
byl sbor z Indonésie.

Jsme ubytovaní v hotelu Continental. Je zvláštní. Máme kupříkladu výhled do jiných oken 
a je  nepřehledně číslovaný,  taky je  tu  hodně hlučno (jsou tu  některé 
sbory a obzvlášť jeden dělá rámus). Dokonce jsem se i ztratila. Vaří zde 
ale moc dobře.  Další  den po soutěžním vystoupení  se jdeme podívat 
k moři.  Bohužel  to  na koupání  není,  hlavně máme sborové oblečení. 
V pátek 21.10. máme soutěž v duchovní hudbě. Probíhá v Barceloně. 
Cestou  jsme  se  stavili  v  klášteře  Montserrat.  Dnes  tady  působí 
chlapecký sbor, který zpívá kromě soboty každý den ve 13 hodin. Je 
nám potěšením si ho poslechnout. 
    Barcelona  nás  okouzlila  svojí  krásou.  Koncert  probíhá  skvěle. 
Poslední  den  v  Calelli  se  dozvídáme  výsledky.  Výskáme  radostí. 
Vyhlásili  nás  totiž  v  obou  kategoriích  na  prvním  místě.  V  dětské 
kategorii do devatenácti let jsme byli absolutní vítězové a v duchovní, 
kde bylo 18 sborů různého věku, jsme byli  nejlepší  spolu se sborem 

z Indonésie.  Za  to,  že  jsme  si  vedli  tak  dobře,  jsme  dostali  zmrzlinu  a večer  všichni  účastníci 
paellu /paeju/,což je typické španělské jídlo.
Ten den byl pro mě nejlepší ze všech. 

Další den se už loučíme a odjíždíme do Barcelony. Tady 
si prohlížíme Sagradu Familii - Chrám svaté rodiny. Je to velké 
dílo Antonia Gaudího. A také jeho park. 

Jedeme na  vyhlídku  a  máme celou Barcelonu jako na 
dlani. V Léridě, kde jsme do dalšího dne, se jdeme podívat k Seu 
Velli.  Je  zavřená :(  Tak si  aspoň zazpíváme.  Stane se zázrak. 
Z nějakých dveří  se vynoří dva pánové a zvou nás dál.  Takže 
jsme se prozpívali do pevnosti. Neváháme a jsme rádi, že máme 
možnost si zapět i uvnitř.  
   Odtud jedeme do Besalů a pak do Figueres. Tam jdeme do Muzea Dalího. Jeho díla jsou velmi  
zvláštní… není se co divit,  když byl  umělec surrealismu (surrealismus zdůrazňuje podvědomí). 
Naše další zastávka je v Carcassonne. Je to tu boží. Vřele doporučuji.
   Nocujeme opět v Montpellieru.  Předposlední den se zastavujeme na akvaduktu Pont du Gard 
a pak  už  jen  a  jen  jedeme.  Přespáváme  v  Německu  ve  městě  Mutzig.  Poslední  den  trávíme 
v autobusu a do Šumperka dorážíme ve večerních hodinách. Čeká tu na nás překvapení. Medaile 
v podobě fidorek, šampáňo (dětské) a věnečky (na jídlo) místo vavřínového věnce pro vítěze.

Jen tak pro zajímavost. Máme za sebou cca 4265km a další velký zážitek na celý život.:)))))
zaznamenala Demi (foto s Ivankou a Kristýnkou)

POKEMON GO!
„Hele, tam je PIKACHU !“ „Jo! A mám ho!“ „A dnes budu evolvovat.“
Určitě jste mnozí z vás sledovali v šest hodin ráno nové série pokémonů a teď se to hraje 

v reálu. Letošní hit Pokemon GO je žhavou novinkou. Je to mobilní hra, kde musíte jít ven a … 
CHODIT! Po cestě můžete navštívit tělocvičny, kde posilujete své pokémony. Každá tělocvična má 
svou barvu: červenou, žlutou a modrou (já jsem samozřejmě v týmu modrém jménem Mystic. Taky 
můžete po cestě vybrat pár pokéstopů. A co jsou to vlastně pokéstopy (obr.:4)? To jsou místa, kde 
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dostanete  náhodné věci,  které  budete potřebovat  na chycení  pokemona (3),  když s  pokéstopem 
zatočíte. Např. pokebally, které házíte na pokémona, jenž se vám objeví po cestě.

Svoje pokémony můžete vylepšovat nebo evolvovat, což znamená za daný počet candies (to 
jsou takové bonbónky, které dostáváte, když chytíte pokémona) vyvinout do další fáze (po evoluci 
se síla pokémona 3x zvětší a změní vzhled). Samozřejmě že nemůžete chytnout pokémonů, kolik 
chcete, vždy máte omezený inventář,  ve kterém máte i  vejce (2). Tato vejce se rozdělují  na tři  
druhy: na 2km, 5km a 10km. Když ujdete daný počet km, tak se vám vajíčko vylíhne a dostanete 
náhodného  pokémona.  Každý  druh  vejce  má  své  speciální  pokémony,  např.  nemůžete  dostat 
Snorlaxe z 2km vajíčka (velmi vzácný pokémon ve hře, viz.obrázek1). 
Co je to Pokédex? Atlas pokémonů, které máte ve hře.                  Jonáš

RADY DO ŽIVOTA OD 9.C
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Alkohol nepožívej často,
najdi si holku, říkej jí Vlasto.
Když najdeš někoho v tísni,
pomoz mu, vlasy si sčísni.

Pokud se objevíš v nesnázích,
neřeš to sám, ale zeptej se 

dospělých.
Pomohou ti, to je jasné,

to jsou ti rodiče a ty rady spásné.
Jidra 

• Buď prostě Hulík!
Michal

• Jez kdykoliv, když máš hlad; nikdo nermá rád hladové 
lidi.

• Mysli vlastní hlavou a neopakuj jen data zpaměti.
• Když tě někdo zradí jednou, zradí tě i podruhé.

• Nikdy nad ničím až moc nepřemýšlej.
Nikol

• Ignorace je někdy lepší než 10 let ve vězení.
• Když někdo něco dělá, nemusíš to dělat taky.

    David

• Nikdy neříkej nikdy. 
• Nenech na sebe působit špatný vliv kamarádů.

• Pokud přežiješ pubertu, přežiješ všechno.
• Nekaz si náladu domácími úkoly, ve škole je času dost.

       Kika
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RECEPIS
Cukroví nejen na Vánoce

Ingredience:   1 máslo
                         3 trojúhelníky taveného sýru
                         30 dkg hladké mouky
                         marmeláda dle chuti
                         na obalení moučkový a vanilkový cukr 

Postup: Máslo, sýry a hladkou mouku vypracujeme do těsta. Vyválíme několik válečků a nožem je 
nakrájíme na malé dílky, které vytvarujeme do kuliček. Ty pokládáme na plech s pečicím papírem. 
Druhou stranou vařečky do každé kuličky uděláme důlek, ten pak plníme marmeládou. Pečeme při 
180°C, v horkovzdušné troubě při 160°C, dorůžova asi 25 minut. Ještě horké obalujeme stejně jako 
vanilkové rohlíčky v moučkovém cukru s vanilkovým.         Demi

ANKETA 1
Jaký nej dárek jste dostali na Vánoce?

– NEJLEPŠÍ: Marek, 1.B - LEGO                                          Natálka, 2.B - Monsterhigh
                     Klárka, 4.C - knihu                                            Lucka, 8.B - rybičky
                     Anetka, 9.C - tablet

14

• Nespi, když máš práci; když ji máš, dej ji někomu jinému; 
  a pokud jsi tak učinil, spi.

• Pokud nemáš kamarády, žádné si nehledej, oni si najdou 
tebe.

• Připrav se na budoucnost. Na zklamání i radost.
Kryštof

• Užívej si toho, co máš.
• Bez svačiny dopoledne 
nepřežiješ. BACHA!!!

Barča
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                     p.uč. Pavelka - knihy
                     p.uč. Havlíčková - plastové figurky na zeď - Sněhurka a 7 trpaslíků 
                     p.uč. Horáková - několikadenní welness v Luhačovicích
                     p.uč. Rutarová - přeskáče (paní učitelka se děsila, že dostane na Vánoce pod 

          stromeček HOUSLE!!!)

– NEJHORŠÍ: Emma, 1.C - mluvící pannu                             Nela, 4.A - oblečení
                       Dominik, 4.B – plastelína                                Nikola, 8.A - polštář
                       p.uč. Trunečka - měkké dárky – ponožky...

           p.uč. Godalová – látku (damašek) na povlečení – v 15 letech!!  
                  

– NEJBLÁZNIVĚJŠÍ: Eliška, 2.A - tablet
                                                Maya, 2.C - LEGO Duplo - minulý rok
                                                Max, 5.C - fotbalové hřiště (na hraní)
                                                Veronika, 6.C - papuče s poníkem
                                                Marky, 9.A – skútr

– NEJTRAPNĚJŠÍ: Ryan, 2.B; Tomáš, 3.A - tílko
                                Honza, 4.B - mobil

                                           Klárka, 6.A - DVD pro malé děti
                                           p.uč.Pavelka - hokejku, se kterou se nedalo hrát
                                           p.vych.Bartošová – šperkovnice

– NEJDĚSIVĚJŠÍ: Emička, 2.A - strašidelná hra Labyrint
                              Kačka, 3.A - kočárek
                              Honza, 7.A - pastelky (vyděsilo mě kreslení)

Demi

ANKETA 2
Které cukroví je vaše nejoblíbenější?

15

Linecké
Perníčky
Rohlíčky
Vosí úly
Kokosky
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Které vánoční zvyky dodržujete?

→ Ptal jsem se celkem 50 dětí (z toho 25 z 1.stupně a 25 z 2.stupně).
Jonáš

                       SUŠICE U NÁS DOMA
4. - 6.11. 2016

Dětský pěvecký sbor ze Sušice přicestoval v pátek v 16:45. Když se prý před odjezdem do 
Šumperka sešli, chybělo jim 10 lidí. Je tu tedy nějakých 35 zpěváků. Dvě zpěvačky jsem si vzala na 
starost. Hanču Bouzkovou a Kačku Šprdlíkovou.

U Hanky mi letos na jaře poskytli ubytování, neboť náš sbor Sušičtí pozvali na festival. Jen 
tak pro zajímavost - dříve Hanča bydlela na zámku.

Oba  večery  společně  hrajeme 
Activity.  Je  to  vážně  prima  zábava. 
Obě jsou totiž velmi vtipné. Hosté spí 
v mém pokoji. Jedna z nich si zvolila, 
že  bude  spát  na  nafukovací  matraci, 
ale volba to nebyla šťastná, matrace se 
totiž přes noc částečně vyfoukla. Ráno 
se, chudák, probudila téměř na zemi :) 

Dopoledne trávily sušické děti 
v  rodinách,  které  jim měly  vymyslet 
program  dle  svých  možností.  Já  se 
rozhodla pro prohlídku stálé expozice 
v  muzeu,  kde  nás  doprovázela  má 
kamarádka  ze  sboru.  Doufám,  že  se 
jim to líbilo! Poté procházíme Hlavní 
třídou  k  radnici.  Cestou  seznamuji 
Hanku a Katku s různými památkami, 

16

Lití olova
Pouštění lodiček se 
skořápek
Zpívání koled
Házení střevícem
Rozkrajování jablka
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které viděly v muzeu na fotografiích. Také 3x potkáváme naše pány sbormistry a u sochy Matky s 
dítětem u radnice se s nimi necháváme na vzpomínku vyfotografovat. Prošmejdíme i pár obchůdků, 
jako jsou  Galerie s keramikou a Rozmanitosti. Pak naše kroky směřují do pizzerie Istria na oběd. 
Na výborném obídku v pěkném prostředí jsme si všechny pochutnaly. Vracíme se domů, kde si 
pouze stihneme připravit naše sborové šatičky, sbalit svačinku a necháváme se odvézt do kulturáku. 
Zde bude probíhat první koncert Růžových dětí. 

Mám  z  celého  vystoupení  výborný  pocit.  Sušice  zpívají  opravdu  pěkně.  Na  závěr  si 
zapějeme společné písně a tím koncert končí. 

Před spaním si opět povídáme a koukneme i na film. Je jen škoda, že holky musí odjet další 
den už v 9:00. 

Jsem ráda, že díky sboru můžu poznávat nová místa a super lidi. 

ROZHOVOR: 
-Kolik vám je let?               
Hanča: 14      Kačka: 15 
- Kam chodíte do školy a do jaké třídy?
H: do 9. na Šafránkovu MŠ a ZŠ Nalžovské Hory v Nalžovských Horách   K: do kvarty A na  
Gymnáziu Sušice
- Máte nějaké sourozence?
H: 2 bratry, Petra (22) a Standu (25)     K: sestru Annu (20)
- Jak dlouho chodíte do sboru a od kolika let?
H: 9 let, od 5     K: 12 let, od 3
-  Jaké země jste již navštívily?
H: Švýcarsko, Německo     K: Švývarsko, Německo a Slovinsko     Obě: hlavně cestujeme po ČR - 
Semily, Šumperk...
- Chystáte se na nějaký zájezd?
V dubnu 2017 na soutěž do Litvy a výhledově do Kanady.
-Jak si rozumíte s ostatními členy sboru?
H: I přesto, že nejsem ze stejného města, mám s ostatními výborné vztahy.
K: Jsme velmi dobří kamarádi. Jsme jako rodina.
- Zpívali jste někdy s nějakou známou osobností?
ANO!!!  s  Anetou  Langerovou,  Danielem  Hůlkou  a  Janem  Nedvědem  a  už  několik  let 

spolupracujeme s Pavlem Helanem.
- Co děláte ve volném čase?
H: Hraji na keyboard a flétny, florbal, čtu 
knihy a setkávám se s přáteli. Mám ráda 
rodinné oslavy.
K: Hraji na housle, chodím do atletiky a 
také ráda sportuji. Oblíbené je i kreslení 
mandal.
- Jak se vám líbí v Šumperku a co se vám  
tu líbí nejvíce?
H:  Město  Šumperk  mě  zaujalo  svou 
jedinečnou atmosférou.
K:  Líbí  se  mi  tu  velmi.  Mám radost  z 
hostitelské rodiny a také je pěkné sousoší 
Radost z deště.
-  Chtěly  byste  vzkázat  něco  našim  
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čtenářům?
Obě: Ať chodí do sboru a třeba se někdy potkáme! :D

Demi (na fotce s Hančou a Kačkou a oběma sbormistry)    
                                              

BOTTLEFLIP
Určitě jste si všimli, že v každé třídě někdo hází lahví. Nevíte proč? Je to nová zábava - 

bottleflip. Hodíte láhev s nějakým množstvím vody a musí se postavit. Je to jedno, jak ji hodíte, ale 
lahev se musí postavit. Samozřejmě že už musíte mít nějakou praxi, nebo mít velké štěstí. A o tom 
to celé je. 

Jestli chcete tip, tak je lepší mít nižší, ale širší láhev, naplněnou do půlky.

Jonáš (foto Anďa)

SOUTĚŽ
 Doneste  některému z redaktorů nebo p.uč.  Fišerové tajenku křížovky (ve svém výtisku 

časopisu).  Nezapomeňte  k  odpovědi  uvést  své  jméno a  třídu.  Nabízíme  předbíhačku  na  obědy 
a svačinky, nebo věcnou cenu.

KŘÍŽOVKA

1 . . . . . . . . .

2 . . . . . . .

3 . . . . .

4 . . . . . .

5 . . . .

6 . . . . . .

18
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1 svátek, který se slaví 31.října (hl.v USA)
2 jednoduchá svítilna
3 nabalzamovaný člověk 
4 budova, ve které obvykle přebýváme na horách
5 zděšený výkřik (citoslovce)
6 souhrn všech kostí

připravila Mája

SEZNAMTE SE S NOVÝMI REDAKTORY
1.Kolik vám je let a do které třídy chodíte?

Tomáš Huf: 11, 6.B
Nikola Kocurková: 12, 6.C
Adéla Kotrlová: 11, 6.B
Eliška Kovářová: 11, 6.B
Karolína Malovaná: 11, 6.B
Marie Urbanová: 11, 6.C

2.Máte nějakou přezdívku?
T: Huf      E: Elča      N: Nikča      K: Kája     A: Salát     M: Urbanka

3.Co rádi děláte ve volném čase?
T: sportuju

N: zpívám a hraju hry na PC
A: hraju tenis

E: sportuju
K: jsem venku se psem a chodím do skautu

M: cvičím aikido

4. Co nejraději čtete nebo jakou knihu máte nejraději?
T: Lock Wood a spol.

N: komiksy (Čtyřlístek...), Deník malého poseroutky
A: Deník malého poseroutky, John Green

E: napínavé a vtipné knihy 
K: Deník malého poseroutky a různé fantasy knihy

M: Můj milý deníčku a Demonatu

5. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
T: palačinky a pizzu

N: řízek s kaší
A: špenát s noky
E: italská jídla
K: ruský boršč

M: hranolky se smaženým hermelínem

6. Co vás vedlo k tomu začít chodit do knihovny?
T: Protože dávám rád dotazy lidem.

N: Asi proto, že by bylo zajímavé tvořit časopis.
A: Byla jsem zvědavá, jak to tu chodí.

E: Chtěla jsem vymýšlet něco do časopisu.
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Neobětujme slabé silným, 
chceme-li se sami zachránit.

RABÍNDRANÁTH THÁKUR

spisovatel, filozof, skladatel,  
malíř
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K: Protože ráda tvořím a vymýšlím něco nového. 
M: Abych otravovala sestru :)))  

zapsaly Demi a Míša
zleva: Kája, Áďa, Nikča, Eliška, Mája a Tomáš

20
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JAK TO BYLO V BRNĚ
na republikovém finále soutěže ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU

Letos jsme se rozhodli dát vám nahlédnout na tuto pro Alfonze důležitou událost trochu 
jinak. (Text přetiskujeme bez korektury. Pokud objevíte chyby, omlouváme se, při psaní sms se to 
prostě občas stane.)

21



ALFONZ - podzim/zima 2016                                                                                                      

22



ALFONZ - podzim/zima 2016                                                                                                      

sepsaly Míša a Demi

23
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SPORT 

Přespolní běh
okresní finále: 2.místo v kategorii III. - DÍVKY (M.Müllerová – 3., V.Hegedüšová, M.Klimešová, 
T.Síkorová, Š.Prokopová)

3.místo  v  kategorii  IV.  -  DÍVKY (A.K.Horová,  K.Miková,  K.Řezníková, 
M.Vogelová, K.Mikulková, A.Müllerová - 2.)

2.místo v kategorii ST.ŽÁCI – O.Horníček

Orientační běh
podzimní kolo

D9: 3. M.Nimmerrichterová, 4. A.Müllerová, 5. N.Jandová
H3: 1. J.Paloncý, 3. F.Polášek
H5: 3. A.Jordán, 5. L.Tomanek
H7: 3. V.Polášek, 5. J.Bartoň Simona Měrková, 3.B
H9: 3. P.David, 4. M.Reichl 

 
ALFONZ podzim/zima 2016

redakce: Tomáš Huf, Eliška Kovářová, Adéla Kotrlová, Karolína Malovaná (všichni 
6.B),  Marie Urbanová,  Nikola Kocurková (obě 6.C),  Andrea Ficková,  Jonáš Mrkos 
(oba 8.B), Demi Plíhalová, Míša Urbanová (obě 9.C), p.uč.Martina Fišerová
titulní strana: obrázek nakreslila Saša Toroni (3.A)
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 

uzávěrka 1.-2.čísla ALFONZe 2016/17 –  9.12.2016
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