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

 Výsledky jarní sběrové akce: třídy – 1. 4.C, 2. 2.A, 3. 3.A; jednotlivci 
– 1. J.Šebesta (4.C), 2. O.Hynek (2.A), 3. J.Vanýsek (3.A) 

 Poslední konzultační den proběhl dne 19.5.

 Zahradní slavnost ke Dni dětí zorganizovala školní družina dne 25.5.

 Jazykový kurz na Severomoravské chatě si užili žáci 5. a 6.tříd ve dnech 6.-10.6.

 V sobotu 11.6. se přihlášení žáci zúčastnili zájezdu na operu A.Dvořáka Čert a Káča (festival 
Smetanova Litomyšl), spojeného s prohlídkou zámku. 
 K radosti všech žáků bude školní rok ukončen již 17.6. a mimořádné prázdniny potrvají až do 
8.9., a to z důvodu rekonstrukce kuchyně a jídelny, výměny stupaček a další etapy odvlhčování 
budovy, která začala už 23.5.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● Archimediáda – okresní kolo - úspěšní řešitelé: M.Jančíková, P.Nevím, L.Pavelková (všichni   
                                                                                  7.B), A.Bojcovová, T.Vogel (oba 7.C)
● Pythagoriáda - okresní kolo: 2. - 3. M.Hulík (8.C) – postup do kraj.kola
● Biologická olympiáda – krajské kolo: A.Janderka (6.C) – úspěšný řešitel (4.místo)

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 

  JAK JSME “ZBLAJZLI”, 
CO SE DALO

Bylo 6:09 a my vyráželi vlakem ze 
Šumperka směr Brno na vyhlášení výsledků 
krajského kola soutěže ŠKOLNÍ ČASOPIS 
ROKU. Cestu nám zpestřoval Jonáš svými 

historkami ze života. 
Úkol: kdo si na čem pochutnal? 

(zkuste přiřadit pokrm k redaktorovi)

1. Kika                    a) mrkev

2. Jonáš                   b) pečivo+zelenina

3. Ája                      c) sendvič

4.Demi         d) kešu ořechy 
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      v čokoládě

5. paní učitelka                         e) bageta a müsli                                                            
Asi za dvě a půl hodiny jsme dorazili na místo na tzv.Maliňáku. Vešli jsme do místnosti plné 

lidí a málem  jsme si neměli kam sednout. Nakonec nám dodali židle na, jak se později ukázalo, 
strategicky  výhodná  místa,  úplně  vpředu  vedle  organizátorů. 

Napjatě jsme čekali na vyhlášení. Vtom jsme zahlédli nápis na diplomu a hned vzápětí to 
přišlo:  Alfonz  -  Základní  škola  Šumperk vyhrává  1.místo (a  postup  do  republikového  finále) 
v Olomouckém kraji a také v kategorii Nejlepší obsah, Nejlepší grafika a Nejlepší titulní strana!! 

Poté  pro  nás  bylo  připraveno  překvapení…..  projížďka starší  šalinou,  sto  lidí  v jednom 
vagonu. Spousta účastníků byla evidentně unavena (sedící dokonce usnuli). Museli jsme se rozdělit 
na  dvě  skupiny.  My  jsme  zůstali  v  tramvaji  téměř  sami.  Měli  jsme  „přednášku“  o  Brně  od 
organizátora  Pavla  Zdráhala,  který  nám poskytl  rozhovor  a  mj.prozradil,  že  má  trvalé  bydliště 
v Šumperku.   

Perličky paní učitelky Fišerové: 

- Ty mraky jsou tak krásně barokní

- Víte, v jakém slohu je tato  budova?

-  Všimli  jste  si  těch  korintských  sloupů? 
                                                
Po  hodině  škvaření  se  v  tramvaji 

jsme se vrátili  do vozovny v Medlánkách 
a dalších šedesát  minut jsme strávili právě 
tam. Dozvěděli jsme se třeba, jak těžký je 
život  řidiče „šaliny“ (tak se říká tramvajím 
v Brně), který musí vyrážet z vozovny ve 
4:15,  nebo  že  každé  ráno  vyjíždí 
z Medlánek   91  tramvají.  Viděli  jsme 
historické  tramvaje  a  ty  současné  jsme  si 
mohli prohlédnout i zespodu. 

Písnička,  kterou  jsme  vytvořili  po 
návštěvě  vozovny  na  rytmus  Minecraft 
songu  od  Metadona (logiku  v  tom 
nehledejte):

Já miluju tramvaj 

Je to místo, ve kterým jsem rád Tramvaj miluju

Já rád jezdím šalinou Je milionkrát lepší než trolejbus

Občas jedu  s Halinou A hlavně si tam nemám kam sednout! 
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Po návratu na náměstí  Malinovského (jj,  toho maršála  z  filmu Pelíšky)  jsme zamířili  do 
obchodního centra Vaňkovka, kde jsme poobědvali.  Naše menu (aneb kdo si na  čem smlsl):  Ája, 
Jony a paní učitelka = qurrito; Demi a Kika = B smart.  A s plnými žaludky mohla začít obhlídka 
obchodů. 

Když jsme měli nakoupeno, pomalu jsme směřovali k hlavnímu nádraží. V půli cesty do 
Šumperka nás v kupé navštívil  malý Vašík z Olomouce, jehož táta má „citron“.  On sám miluje 
Mimoně a auta. Pochlubil se, jak spapkal kolečko jednoho ze svých autíček. Domů jsme dorazili asi  
v 18:00. Už se těšíme na listopadovou výpravu.

             sepsala Anďa

LETOS ORGANIZUJEME 10.ROČNÍK 
Rozhovor s jedním z organizátorů soutěže ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU, 

Pavlem Zdráhalem

Je těžké vše organizovat?

- Je to podle toho, jestli to umíte. Letos organizujeme 10. ročník a zabere to minimálně týden.

Jste zvyklý pracovat s tolika lidmi? - Ano i s více.

Je tohle vaše původní povolání? - Není.

Co jste tedy původně dělal? - Pracoval jsem jako učetní, ale dříve jsem dělal i pošťáka.

Čím jste chtěl být jako malý? - Asi doktor nebo popelář jako každý malý kluk.

Byl jste šprt? - Já nikdy nebyl šprt, vždy jsem měl nejméně dvě dvojky.

Tvořil jste jako malý také časopis? - Ne , my jsme nic takového neměli.

Čtete rád a  jaký žánr? - Ano, čtu moc rád detektivky.                       v tramvaji zaznamenala Anďa
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MY JSME PROSTĚ CHTĚLI PRYČ 
Z AFGHÁNISTÁNU

Fatima Rahimi
je 24letá emigrantka z Afghánistánu, která u nás 

žije od 8 let a perfektně ovládá češtinu; 
studuje na UK v Praze politologii.

Kde je Vám lépe: u nás v Česku, nebo ve vaší rodné 
zemi?
-  V Česku.

Proč jste z Afghánistánu emigrovala?
-  Kvůli Tálibánu, dívky nemohly chodit do školy. Můj 
otec s tím nesouhlasil, a proto je učil tajně.

A proč právě do Česka?
-   Protože  jsme  už  neměli  peníze.  A naštěstí  jsme 
skončili tady :)

Jaké máte vzpomínky na Šumperk?
-   Začátky byly  těžké.  Sousedi  ale  na  nás  byli  moc 
hodní.  Přistěhovali 
jsme  se  roku  2004 
a dostali  byt  3+1.  Byl 
to  velký  rozdíl, 
protože  v  táboře  jsme 

měli jen jeden pokoj. Musela jsem sama chodit na úřady, protože 
jsem uměla nejlépe česky.

Kde pracují vaši rodiče?
-   Tatínek nejprve uklízel město,  potom si  udělal  ošetřovatelský 
kurz a je ošetřovatel.  Maminka byla na mateřské, pak pracovala 
v Penamu, nyní je šéfkuchařka.

Jaké to bylo v uprchlických táborech?
-  My chodili do školy a rodiče nemohli pracovat. Já to nebrala 
jako nic špatného. Bylo to pro mě dobrodružství, měla jsem tam 
své přátele. Dostávali jsme jídlo a 6 korun denně.

Jak vidíte dnešní uprchlíky?
-  Rozdíl mezi námi a současnými uprchlíky je v tom, že oni chtějí 
na  určité  místo,  ale  my  jsme  prostě  chtěli  pryč.  Pořádně  jsme 
nevěděli ani kudy a kam. Cestovali jsme pěšky, a pokud jsem jeli autem, tak v kufru, aby nás nebylo 
vidět.
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Tálibán =  radikální 
nábožensko-politické hnutí 

v Afghánistánu. V zemi 
zavedl totalitní stát založený 
na radikální verzi islámského 
práva šaría,  byly zavedeny 

tradiční tresty - 
veřejné popravy, bičování, 

ukamenování a utínání 
končetin; celá řada zákazů - 
muži se nesměli holit, byla 
zakázána hudba, televize, 

sportovní zápasy, ženy 
musely být na veřejnosti 
zcela zahalené, nesměly 
chodit samy a nesměly 

pracovat 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar%C3%ADa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poprava_ukamenov%C3%A1n%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trest
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Uvažovala jste někdy o návratu do rodné země?
– Původně jsem se chtěla vrátit a pomáhat jako lékařka, ale nakonec jsem se rozhodla  pro 

studium politologie.
zpovídala Demi

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Březinová, Ivona: Řvi potichu, brácho
                           : Vítej, Karle! 
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 10
Braunová, Petra: Kuba nechce prohrávat
Válková, Veronika: Husité  - Ve znamení kalicha                                         

      (Dobrodružné výpravy do minulosti)

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
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„Pane doktore,“ volá sestra, „pacient ze třináctky už 
je na tom lépe, dnes prvně promluvil!“ 

 „A co říkal?“ - „Že je mu hůř!“ 

Táta učí Pepíčka mluvit: „Řekni táta.“
Pepíček: „Máma.“

Táta: „Ne, řekni táta.“
Pepíček zase: „Máma.“

Táta: „Blbečku, řekni táta.“
Přijde máma domů a pozdraví: „Ahoj, 

drahoušci.“
Pepíček se ozve: „Blbečku.“

Máma se hned ptá: „Kdo tě to naučil?“
Pepíček radostně vykřikne: „Táta.“

„Minule jste říkal, 
že na fotbal 

nepůjdete a už jste 
tady zase.“

„Jenže tentokrát 
jsem přijel autem.“ 

Jaký je rozdíl mezi 
klokanem a člověkem? 

Klokan si může 
vyskakovat i s 

prázdnou kapsou. 

Do drogerie vletí rozčilená 
paní: „Nemáte nějaký 

prostředek pro rychlý růst 
vlasů?“ - „Máme, paní, 

zrovna několik.“ - „Tak mi 
ten nejlepší rychle dejte, 

manžel se topí a já ho nemám 
za co vytáhnout!“

Je to těžký, ale nic to neváží, co je to? 
- Hádanka.

Po prohraném hokejovém 
zápase povzbuzuje trenér 

svůj tým:
„Hlavu vzhůru, chlapci! 

Uvědomte si, že nebýt nás, 
tak by nevyhráli!“ 
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vybrala Demi, vtípek nakreslila Kika
Perličky:
 Jedním ze znaků gotické architektury je žebráková klenba  (správně žebrová, asi proto, že je  
tvořena žebry, ne žebráky)
 Král Ladislav měl přízvisko Pohrobek, protože zemřel ještě před narozením svých dětí.
 Co je koncil? - město, kde byl Jan Hus zavřen (správně církevní sněm; Hus vězněn v Kostnici)
 Jan Hus a Jan Žižka byli čeští králové. Husitskými zbraněmi byly např. harpuna a rumdich. (své  
protivníky zapíchli jako ryby a ještě je majzli lahví rumu??)

M.F.

BAVÍ MĚ NAHRÁVAT HUDBU NA YOUTUBE
Metadon

 dne 11.5. 2016 zpovídal Jonáš 

Co tě vedlo k tomu, že jsi začal natáčet  
na youtube?

Myslel jsem, že by to mohla být 
sranda, co konkrétně mě k tomu vedlo, 
už nevím.

Co tě baví na natáčení?
Skládat  tu  hudbu a  nahrávat  ji. 

Odmalička  jsem  skládal.  Nejmíň  mě 
baví stříhání videa, to je poměrně nudná 
činnost.

Na jaký hudební nástroj hraješ?
Na kytaru, na basu a na klavír.

Miluješ Minecraft? :-)
Hrál jsem ho, když vyšel, po pár 

týdnech  mě  to  přestalo  bavit.  Teď 
nemám čas hrát hry, bráchu to ale baví.

Jaká  byla  tvá  reakce  na  to,  že  video  
tvého bratra  nasbíralo  tolik  zhlédnutí  
za tak krátkou dobu?

Sledoval jsem to průběžně, první byla radost, že se z toho stalo virální video. Nijak zvlášť 
jsem  to  neprožíval,  bral  jsem  to,  jak  to  je,  ale  byla  to 
samozřejmě radost.

Jaký bude další song?
Další  song  bude  o Heartstone.  Mám nápad,  nemám to  ještě 

7

Ptá se dinosaurus své maminky: „Maminko, 
až umřu, půjdu do nebe?“ Maminka odpoví: 

„Ach ne, synku, do muzea.“ 

“Neměl jsi v Paříži potíže se svou 
francouzštinou?” 

“Já ne, ale Francouzi ano.” 

Virální video 
= je video, které se stane velmi 

populárním prostřednictvím 
sdílení na internetu 
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složené,  ale  budu  to  skládat  v následujících 
dnech.

Co bys poradil začínajícím youtuberům?
Aby  dělali,  co  je  baví  a nenechali  se 

odradit „hejtama“. Hateři vždycky budou.

(na fotografii vlevo Misha, uprostřed Jonáš,  
vzadu Metadon)

 

JAK JSEM MODEROVAL  
AnimeFest 2016

Hlavní téma AnimeFestu je řád vs chaos. Letos 
bylo téma: 

technika (řád) vs. příroda (chaos).
Brno - 29.4 – 1.5. (pátek, sobota, neděle)

Anime Fest
anime (= animovaný film) + fest (= festival) 

Co to je?  Animefest je každoroční setkání fanoušků, 
které  nabízí  kvalitní  přednášky,  zábavné  soutěže, 
stánky  s  japonským  jídlem  (koláčky  štěstí...) 
a promítání nových i starších anime.

Co jsem tu dělal : Měl asi 6 vstupů pro streamové vysílání a to hlavně v terénu, což znamenalo, že 
jsem nebyl  ve  studiu,  ale  někde  venku,  uvnitř  v  rotundě  nebo  v  sále.  Pro  mě  to  byla  veliká  
zkušenost. Jak už z Alfonze víte, moderoval jsem Camporee, a proto si mě AnimeFest všiml. Byl 
jsem tu  pouze  v  sobotu  a  v  neděli.  Můj  úkol  byl  zpovídat  lidi  -  ptát  se  jich,  jak  se  jim líbí 
Animefest, jak dlouho spali a nebo co si koupili ... Mně se to velmi líbilo, protože atmosféra toho  
festivalu byla velkolepááá.

Jestli chcete vidět moje video se záznamem ze streamu, najdete ho na:

https://www.youtube.com/watch?v=ltv7AcuNaTM – sobota - čas 10:59:01– 11:10:42 

https://www.youtube.com/watch?v=dncLeeUxdnU –  neděle - čas 6:00 – 29.00
Jonáš

MŮJ SEN
 

paní učitelka Irena Rutarová:
profesní sen - prezidentkou bych se stát nechtěla kvůli ztrátě soukromí, i když ve školství ho teď 

taky moc nemáme
osobní sen - podívat se jednou na Wimbledon a na Island

paní učitelka Pavla Kopecká:
Těch snů a přání bylo samozřejmě víc. Některá už se mi splnila, jiná zatím ne. Co se týká 
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Jeho vlastní jméno je Olda, 
je mu 21 let a studuje práva na UK; 
tvrdí o sobě, že je členem Mensy, 

což je organizace, která sdružuje lidi 
s IQ nad 130. S mladším bratrem produkuje 

Mishovy šílenosti, známé z youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=dncLeeUxdnU
https://www.youtube.com/watch?v=ltv7AcuNaTM
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profesního snu, tak jsem se jako dítě vždycky nejvíc chtěla stát sportovní komentátorkou. Na hokej 
bych si tedy netroufla, je na mě moc rychlý, ale třeba golf, to by mě moc bavilo. S tím souvisí  můj 
cestovatelský sen - přála bych si navštívit nějaký velký sportovní svátek, třeba olympijské hry. Do 
Ria letos nepoletím, pak je olympiáda 3x v Asii- to je moc daleko, ale doufám, že až se olympijské 
hry vrátí do Evropy, budu tam také.

Kája a Kika

DOPORUČUJEME
I vy jste si museli 

všimnout, jak se čeština v 
posledních  letech  mění, 
kolik  nových  slov  do  ní 
proniklo.  Originální 
slovník najdete na       
 www. cestina20.cz. 

Přinášíme  vám 
několik  příkladů 
slovníkových hesel:

  

TĚŽKÝ ŽIVOT UČITELSKÝCH DĚTÍ ?
Demi

No … jak se to řekne. Na jednu stranu je to výhoda, třeba když něco zapomenete do školy 
(např.  papír,  pravítko  či  peníze)  nebo  když  nemáte  svačinu,  tak  skočíte  za  rodičem.  Sice  je 
naštvaný, že přijde o svou svačinu, ale vy netrpíte hlady.¨Pokud váš rodič je třídní učitel na 1.stupni, 
tak je to obrovská výhoda, jelikož děti často dávají mamce různé dobrůtky, sladkůstky....:  „Paní 
učitelko, to je pro vás a vemte i Demi.“ :-) 

Nevýhoda: Stává se, že mamka má špatnou náladu a je z dětí unavená, a proto se s ní nedá 
moc bavit.

 Jsem ráda, že si mě za to, že jsem dcera učitelky,  spolužáci nedobírají a nejsou na mě 
hnusní.

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
5.C

třídní učitelka: p.uč.Andrea Chrastinová
nejvyšší: Michal Tihlařík

nejmenší: Marie Urbanová
nejmladší: Marie a Kateřina Urbanovi

nejstarší: Michal Tihlařík
nejdelší vlasy: Kristýna Petržilková

nejkratší vlasy: Jiří Vepřek
největší čtenář: Marie Urbanová

9

babicovat = vařit z náhražek surovin, které výrazně sníží chuťovou/  
estetickou hodnotu pokrmu

dělat Zagorku = váhat, nemoct se rozhdnout
digitální půst = čas, kdy člověk není online a nevyužívá žádný   

   digitální prostředek
jet čtvrté gumy = mít určitý věk, v tomto případě 30-40 let
ňuňatý = roztomilý
ócéčko = obchodní centrum
pejnout = zaplatit (z angl. pay)
vykontit = vytáhnout z kontejneru
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největší PC maniak: Samuel Novotný
největší cestovatel: Nikola Kocurková

nejchytřejší: p.uč.Chrastinová
největší manekýn: Šimon Valenta

největší manekýnka: Veronika Mrowiecová
třídní šašek: Šimon Valenta

nejlepší tanečnice: Barbora Švédová
nejlepší zpěvačka: Nikola Kocurková

smíšci třídy: p.uč.Chrastinová, Jiří Vepřek,Samuel Novotný
nejvíc jdou tyto předměty:
český jazyk: Marie Urbanová

matematika: Michaela Klimešová, Samuel Novotný
anglický jazyk: Kateřina Urbanová

tělesná výchova: Michaela Klimešová
výtvarná výchova: Lucie Jurčíková,Marie Urbanová,Vanessa Sitová

zapsala Míša podle instrukcí  třídy 5.C 

RECEPIS
Jednoduchý pudingový koláč

Ingredience: puding 2x (příchuť, jakou chcete)
                          Bebe sušenky 1x
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                      ovoce (libovolné)
                      mléko, cukr do pudingu
Postup:
1. Uvaříme puding podle zadání (napsáno zezadu na sáčku).
2. Vyskládáme formu Bebe sušenkami (viz obrázek).
3. Ovoce naskládáme na sušenky.
4. Zalijeme ho pudingem.
5. Necháme dort asi hodinu v lednici.
6. Můžeme na něj nasypat třtinový cukr a hořákem zkaramelizovat (raději s pomocí rodičů, pokud  
    na to máte doma to správné zařízení).   

            Dobrou chuť přeje Jonáš.

11
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ANKETA
Jaké máte doma zvířátko?

zpracovaly Míša a Demi

NAŠE RADY 
PRO CHOVATELE DOMÁCÍCH MILÁČKŮ

křeček 
– nehrajte  si  s  křečkem na pokémony,  nekupujte  si  ho,  protože  si  myslíte,  že  je  pikachu, 

budete zklamáni
– pokud nemáte ponětí,  co byste dělali  s 10 a více mláďaty,  nepořizujte si páreček  (tedy 

samečka a samičku)
pes

– neoblékejte ho, nebarvěte ani mu negelujte srst jen proto, že si myslíte, že je to cool, váš pes  
si to určitě nemyslí

– nezapomínejte, že váš psí miláček by se někdy rád proběhl, a tudíž mu nestačí minuta před 
domem, když vy přece tak spěcháte zpátky ke svému počítači

králík 
– brzy vás vyvede z omylu, že je to jen takový ležící spící hlupáček
– svoje zoubky vyzkouší na všem, včetně kabelu k vaší televizi
– možná to chvilku potrvá, ale naučí se reagovat na své jméno a vracet se do pelíšku, když 

přijde čas jeho dobrůtek
– zelí k němu nedávejte …..

rybičky
– když měníte vodu v akváriu, nezapomeňte rybičky vyndat ven, ať je nespláchnete
– dávejte si pozor, jaký druh si kupujete, piraňa je docela hezká rybka, ale s dalšími kousky ve 
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vašem akvárku se moc kamarádit nebude...
kočka

– nevěšte ji za ocas z balkonu, i když vám někdo říkal, že kočky mají devět životů
ptáčci

– pokud  mají  teoretickou  šanci  naučit  se  mluvit,  není  nejlepší  nápad  opakovat  před 
papouchem či andulkou nespisovné výrazy

Nika s nápovědou zbytku redakce

ŠKOLNÍ  REKORDY
Rozhodli jsme se stanovit základní školní rekordy a spočítat, co jen v naší škole 

půjde.  Už  jsme  stanovili  počet  učitelů,  žáků,  kuchařek,  dveří,  schodů  či  tabulí 
a počítačů.

Dnes pro vás máme:  ve škole máme 1389 světel - tělocvična 127, přízemí a 1.patro 524, 
         sklep a 2.patro 382  a  3.patro 356

   majitelkami nejdelších vlasů jsou žákyně 2.A: Anežka Solařová 
      (86cm) a Alexandra Kotrašová (83cm)

 zjistila Nika a Demi
                                                  

SOUTĚŽ
Tentokrát vám nabízíme  šanci  vyhrát věcné ceny! Doneste některému z redaktorů nebo 

p.uč. Fišerové tajenku křížovky (ve svém výtisku časopisu). Nezapomeňte k odpovědi uvést své 
jméno a třídu. Minule jsme vylosovali Natálii Žiškovou z 5.A a Ivanku Hudosovou z 1.B.

KŘÍŽOVKA
Co vám přejí redaktoři Alfonze? ___________________________

1. podobný lachtanovi
2. kypří půdu
3. posvátný pták
4. má paroží a samička se jmenuje laň
5. má chapadla
6. malý hlodavec se zrzavou nebo šedivou srstí
7. nejlepší přítel člověka (ne postel)
8. novozélandský noční pták s dlouhým zobákem
9. rádo se rochní v bahně
10. otravný hmyz, který štípe
11. rozevírá svůj pestrobarevný ocas
12. zvíře, nebo přechod pro chodce

13
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13. mořský savec, který dokáže akrobatické kousky
14. žije v Číně a živí se bambusovými výhonky
15. potřebují se stále mazlit, jsou hmyzožravci a masožravci
16. má kly a velké uši
17. malý hlodavec

             -----      -----
             -----
      -----                 -----
               ------    -----

   -----
          -----

       -----                  -----
            -----           -----

              -----    -----
                  ------

           -----                 -----
                -----    -----
              ------
      -----           -----

    --
---

 
------

-----                   -----

            -----               -----

SPORT 

Orientační běh
krajské kolo

2.místo v soutěži družstev v kategorii DIII+HIII+DIV+HIV

(P.Skoumalová,  V.Hegedüšová,  T.Knyplová  –  všichni  6.B,  T.Tesařová  –  7.C;  T.Hudos  –  6.A, 
O.Pavelka  –  6.C,  M.Reichl  –  7.B,  O.Skýva  –  7.C;  N.Jandová,  D.Plíhalová,  K.Václavíková  – 
všechny 8.C, D.Čadilová, A.Pšenčíková – 9.A, Š.Pospíšil – 8.A, P.David – 8.C, J.Skoumal – 9.B) 

14
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republikové finále
Proběhlo 8.6. v Praze-Bohnicích :-)

Naši závodníci obsadili 13.místo (z 19 účastníků).

Atletika
Pohár rozhlasu

2.místo ve IV. kategorii HOŠI 
(D.Štricz – 7.B, Š.Pospíšil – 8.A, K.Vlk – 8.B, A.Gural, L.Andoniu, L.Rozsíval –  všichni 9.A,  
D.Höpfer, J.Skoumal – 9.B)

Kopaná
McDonald's CUP

krajské kolo: 5.místo  
T.Urban  (4.A),  P.Vogel  (4.B),  P.Horký  (4.C),  F.Podhorný (5.A),  M.Baum,  D.Saňák,  T.Chládek, 
(všichni 5.B), R.Karkoška, J.Klimeš, D.Jílek, Š.Valenta, P.Masný (všichni 5.C)

Netypickou mandalu k vybarvení pro vás připravila Nika.

15



ALFONZ - léto 2016                                                                                                      

Po uzávěrce:
ROBERT FULGHUM 

NAVŠTÍVIL ŠUMPERK
Dne 11.6.2016 v pravé poledne vybuchla v 

Šumperku  literární  bomba.  Marně  pátrám 
v paměti, kdy se nám, „vesničanům“ (přiznejme si, 
že  Šumperk  není  žádný  pupek  světa),  poštěstilo 
vidět  v  našem městě  osobnost  takového kalibru. 
Americký  spisovatel  Robert  Fulghum (* 
4.6.1937) přijel s hercem Lukášem Hejlíkem, který 
se  svými  kolegy  prezentuje  jeho  dílo  v pořadu 
LiStOVáNí.  Příjemný,  vstřícný,  vitální 

„Skoročech“.
Že  v  jednoduchosti  je  geniální  síla 

myšlenky se přesvědčujete i v čítánkách. 
Copak  neznáte  Fulghumovu  nejslavnější 
knihu  Všechno,  co  opravdu  potřebuju 
znát, jsem se naučil v mateřské školce? V 
93 zemích světa se jí prodalo 14 milionů 
kusů!

„Robert Fulghum píše o tom, co míjíme  
každý den, aniž bychom se zastavili. O 

tom, co se týká všech společně, ale  
každého zvlášť. O tom, co toužíme sdílet,  

ale co dusíme někde uvnitř nás 
a skrýváme jako skvrnu na košili. Píše o  

životě, o maličkostech, které ten život  
tvoří.“ 

M.F.  
(na fotografii s R.Fulghumem nahoře 
Lukáš Hejlík, dole  p.uč.V.Kolaříková)
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  Míša Urbanová, Kika Václavíková, Kája Žandová (všechny 8.C),      
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uzávěrka 4.čísla ALFONZe 2015/16 –  9.6.2016

UŽIJTE SI POHODOVÉ PRÁZDNINY, 
PLNÉ SLUNÍČKA, 

RADOSTI A HEZKÝCH ZÁŽITKŮ.
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