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BYLO-NEBYLO
Aktualizované informace o dění ve škole získáte na 

www.hluchak.cz.

 Výukový zájezd do Velké Británie proběhl letos kvůli velkému 
počtu zájemců na dvě etapy:  od 30.9. do 7.11.  se do Bath vydali 
deváťáci, ve dnech 14.-21.11. je vystřídali osmáci.

 Školní  družina pořádala  v  průběhu  podzimu  již  tradiční  akce,  např.  výlet  na  Bouzov  nebo 
Lampičkový průvod a dýňování.
 Dne 3.10. se rodiče mohli zúčastnit 1.třídních schůzek v tomto školním roce, konzultační den 
následoval 23.11.
 Od 10. do 13.10. si pobyt v přírodě – na Švagrově užila třída 2.C s p.uč.Kolaříkovou.
 V říjnu navštívili žáci 9.tříd úřad práce, 23.10. vojenské muzeum a opevnění Králíky.
 Pod patronátem třídy 9.C jsme v týdnu od 30.10. do 3.11. sbírali starý papír.
 Třídy 1.stupně absolvovaly obvyklé  akce,  např.ekoprogram ve  vile  Doris,  návštěvu  městské 
knihovny, výtvarné dílny... 
 V  kategoriích  Mini,  Benjamin,  Junior  a  Kadet  se  ve  dnech  6.-15.11.  uskutečnil  Bobřík 
informatiky.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● Přírodovědný klokan: 1. místo: Michal Basler (9.A)

    2. místo: Martin Jecu (8.C)
    3. místo: Radim Vavřík (8.B)

● Dějepisná olympiáda: 1. místo: Aleš Janderka (8:C)
     2. místo: Veronika Daňková (8.A)

    3. místo: Martina Jančíková (9.B)

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 

HURÁ DO ANGLIE !
  30.9. -7.10.2017 

Vždy jsem záviděla dětem ze starších ročníků. A důvodem byl výukový zájezd do Velké 
Británie.  Nemohla jsem se ho  dočkat  a  najednou …..  ten den byl  tady!Tentokrát  bylo na nás 
ohromit Angličany znalostí jejich jazyka. 

Dne 30.9. kolem desáté hodiny jsme se všichni shromáždili před budovou školy a  netrpělivě 
jsme  vyčkávali  příjezd  autobusu.  To  by  nebyl  školní  výlet,  kdyby  se  něco  hned  ze  začátku 
nepokazilo. Autobus už byl v dohledu, už zatáčel naším směrem. Když vtom se jeho řidiči podařilo 
ulomit levé zrcátko. Nevydrželo lehký náraz do větve okrasné třešně, která lemuje chodník vedoucí 
ke škole. Myslím si, že nikomu (možná kromě řidiče) to náladu nezkazilo.

Po narovnání všech kufrů do autobusu následovalo (pro mě) nekonečné loučení. Přišla mě 
vyprovodit  celá  moje  rodina.  Když  jsme  se  konečně rozloučili,  nasedli  jsme,  my deváťáci,  do 
autobusu. Snažili  jsme se ještě  mávat našim rodičům, bohužel to bylo marné,  náš autobus měl 
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zatemněná skla.
Konečně  se  autobus  rozjel  směr  Praha.Tam nám konečně  vyměnili  naše  slavné  rozbité 

zrcátko, které jsme celou cestu do Prahy postrádali. Oprava netrvala ani půl hodiny.
O  několik  hodin  později  jsme  se  ocitli  na  německých  hranicích  a  další  byly  hranice 

francouzské. To byla také první možnost si pohovořit anglicky při pasové kontrole. Nakonec jsme 
řekli maximálně hello, thank you a goodbye.

Když všichni prošli pasovou kontrolou, mohli jsme najet na trajekt.Všichni jsme byli hodně 
unaveni. Cesta lodí netrvala ani moc dlouho. Moře bylo celkem klidné, ale i přesto jsme se decentně 
motali.  Na  trajektu  byly  pohodlné  sedačky  a  křesla  a hlavně  po  dlouhé  době  wifi  a  internet. 
V posledních 20 minutách plavby jsme se šli hromadně podívat na palubu. Hodně foukalo a byla 
zima.  Je škoda,  že byla ještě tma a moc jsme toho neviděli.  Na obzoru bylo patrné jen světlo 
majáku. Už netrvalo dlouho a připluli  jsme do Velké Británie.  Zbývalo jen dojet do naší cílové 
destinace, kterou bylo překrásné město Bath.

Řidič nás dovezl na místo, ze kterého jsme se museli pěšky dostat až do samého středu Bath. 
Už po prvních deseti minutách jsme věděli, že se nám tu bude líbit. Třeba kvůli těm klukům, co 
jsme tam neustále okukovali a hodnotili.

Dorazili jsme do rušného centra. Bath je lázeňské město, to znamená, že prohlídku starých 
antických lázní jsme si nemohli nechat ujít. Při vstupu jsme dostávali „gajdy“ (audioprůvodce). Ale 
popravdě jsem tomu moc nerozuměla, i když jsem se snažila. Po prohlídce nás čekalo nakupování. 
Nemohli jsme vynechat obchody jako Primark, Lush, Poundland nebo prodejny se suvenýry. Já 
osobně jsem si koupila osmery nalepovací nehty a nějaké suvenýry. Po dvou hodinách zběsilého 
nakupovacího maratonu jsme se opět shromáždili. Následovala totiž prohlídka města.                

Autobusem jsme dojeli na tzv. meeting point (místo setkání). Tam už si pro nás přijely naše 
rodiny. Já, Natka a Mája jsme se dostali k velice milé paní. Jmenovala se Sonia. Ta nás vyzvedla se  
svým manželem. Byli příjemní a ochotní, jen nás mrzelo, že si s námi moc nevyprávěli. Bydleli 
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jsme v menším dvoupatrovém domečku. Všechny tři jsme se mačkaly v pokoji 3x3 metry. Jedna 
postel byla přisunutá na dveře tak, že nešly ani otevřít. Nikdo se k nám do pokoje nemohl dostat. 
Kolem 20.hodiny nám Sonia vždy připravila nějakou typickou anglickou večeři. Hned první den 
jsme dostali pizzu s hranolkami. Myslela jsem, že se to do mě ani nevejde a že domů se vrátím 
půltunová.

Další  den ráno jsme vstali kolem 6:45. Tudíž jsme měli moře času. I přesto jsme nestíhali. 
Na meeting point jsme dorazili pět minut po domluveném čase.

Jako každý den pro nás přijel autobus. Ten nás vozil jak do školy a ze školy, tak i na naučné 
výlety. Do školy jsme chodili dopoledne. Ne však každý den. Denně jsme se učili kolem čtyř hodin. 
Jedna vyučovací hodina trvala 90 minut včetně přestávky. Ty jsme trávili povídáním a pojídáním 
našich obědů. A teď se podržte …...na oběd jsme měli brambůrky, čokoládky a sendviče. A ano, 
bylo to hodně kalorické. Do výuky byla zahrnuta i návštěva muzea. Naučili jsme se spoustu nových 
slovíček a frází.
   Po vyučování (kolem 13 hod.) nás autobus odvezl na místo dané programem. Během našeho 
pobytu jsme navštívili např. Stonehenge, Wales – Cardiff, Salisbury, Bristol, Windsor a Londýn. 
     Byl to nezapomenutelný týden, a kdybych měla popsat všechny zážitky a pocity, tak to bude 
příběh dlouhý jako některé španělské telenovely.

Seznamte se s Davidem, naším učitelem angličtiny v Bath
1. How long do you live in England? / Jak dlouho bydlíte v Anglii?
    - I live there from year 1978, so about 39 years. / Žiji zde od roku 1978, takže asi 39 let.
2. Where are you from? / Odkud pocházíte?
   - I am from Dublin. / Jsem z Dublinu.
3. Do you live in Bath? / Žijete v Bath?
   -No ,I don't. / Ne, nežiju.
4. So where do you live? / Takže kde bydlíte?
  -I live 160 km away from Bath. / Bydlím 160 km od Bath.
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5. What is your favourite place here? / Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Bath?
  -Small coffee at Italian food street. / Malá kavárna v Italské čtvrti.
6. What is your job? / Co je vaše zaměstnání?
  -I am english teacher and I am also story teller. / Jsem učitel angličtiny a také jsem vypravěč.
7. Have you ever been in Czech republic? / Byl jste někdy v České republice?
   -No ,never. / Ne, nikdy.
8. Do you know someone from Czech republic? / Znáte někoho z ČR?
    -I travelled with a guy from Czech republic to Australia. His name was  Honza.  / Do Austrálie  
jsem cestoval s mužem, který byl z ČR. Jmenoval se Honza.
9. Do you have any hobbies? / Máte nějaké koníčky?
   - I like to walk. / Rád chodím (věnuji se turistice).
10. What is your longest walk ? / Jaká je nejdelší trasa, kterou jste kdy ušel?
    -From France to Atlantic (it took 6 weeks) ...yes i like walking. / Z Francie až k Atlantiku (trvalo  
to 6 týdnů)...A ano, rád chodím. 

Anďa

SPISOVATELKA DANIELA FISCHEROVÁ 
NA HLUCHÁKU

*  13.2.1948,  česká  spisovatelka 
a scénáristka,  autorka  próz  pro 
děti  i  dospělé,  divadelních 
a rozhlas.her,  film.scénářů 
i škol.učebnic
„Od  malička  jsem  chtěla  být  
spisovatelkou  a  ničím  jiným.  Ještě  
jsem  neuměla  psát  a  už  jsem  si  
vymýšlela příběhy.“
„Na stará kolena nejradši  píšu pro  
děti.“

D.Fischerová  navštívila  naši 
školu  jako  hlavní  host  literárního  a 
filmového  festivalu  Město  čte 
knihu.  Pro  jeho  13.ročník  vydalo 
nakladatelství Veduta Štíty knihu Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení. Na její konto autorka 
podotkla,  že doba je sice taková free,  nikdo moc nechce moralizovat,  ale ona to dělá ve svých 
příbězích ráda.

„Nejsem škarohlíd,  pesimista,  ale  na té  literární  cestě  není  jen  úspěch.  Když  mě někdo ocení,  
dostanu  nějakou  cenu,  zatetelím  se,  chvíli  se  vznáším  na  růžovém  obláčku,  ale  když  přijde  
neúspěch, něco se nepovede, trápí mě to měsíce. Jako by ten  
neúspěch vážil víc než úspěch.“

Autorka  vyslechla  žákovskou  interpretaci  svých 
povídek v doprovodu minulé i současné ředitelky Městské 
knihovny v Šumperku. Sama přidala další příběh a vtipnou 
básničku,  diskutovala  s  dětmi,  odpovídala  na  jejich  dotazy.  Prostě  chovala  se  velmi  vstřícně 
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a sympaticky.  Věřím,  že  letošní  čtenářská  štafeta  zanechala  u  všech  zúčastněných,  autorky, 
organizátorek, žáků i učitelek pozitivní dojmy. Velkou zásluhu na tom má tradiční garant štafety na 
Hlucháku, paní učitelka A.Havlíčková. 

M.F.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Fischerová, Daniela: Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení
Pearsonová, Mary E.: Falešný polibek
Cox, Michael: Ještě hororovější příběhy (Děsivá literatura)
King-Smith, Dick: Já a moje příšera
Lindgrenová, Astrid: Detektiv Kale má podezření  

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
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Pepíčkova teta má slepice. A Pepíček 
je krmí čokoládou. Pak přijde 

Pepíčkova teta a říká:,,Pepíčku, proč ty 
slepice krmíš čokoládou?“ A Pepíček 
odpoví:,,Já chci, aby mi snesly Kinder 

vajíčko.“

Bruneta volá blondýnce, jestli půjde do kina. 
Blondýnka neodpovídá. Bruneta se zeptá znova: 

„Půjdeš teda do toho kina?“ Blondýnka zase 
neodpovídá. Bruneta se naštve a říká:,,Půjdeš do 

toho kina, nebo ne?“ A blondýna říká:,,Vždyť 
jsem ti kývala, že jo!!!“

Pepíček brečí ráno na posteli, přijde za ním 
maminka a říká:,,Pepíčku, proč brečíš?“ On 
odpoví: „Nám shořela škola.“ Maminka ho 

utěšuje: „Vždyť se ti to jen zdálo.“ Pepíček: „No 
právě!!!“

 Pepíčkův tatínek se zlobí: 
„Pepíčku, ty máš ale hrozné 
vysvědčení!“ A Pepíček říká: 
„Včera jsem ho našel v tvých 

věcech...“
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vybrali Michal a Anna

Perličky:
 Cévy dělíme na duté a plné. (Podobně lze dělit i hlavičky s mozečky...)
 Cévy dělíme na tepny, žíly a tepové frekvence. (Napadá mě jen rádio Frekvence 1 a rádio  
Haná.)
Plynový měchýř mají ptáci pro větší zásobu moči. (správná odpověď: mají ryby pro ponořování  
a vynořování)
Stáří vesmíru je 237,4 let. (Jsem jen 6x mladší než velký třesk, hurá!)                                          
Moře a oceány zabírají 98,9% místa na pevnině. (Každý tak může mít své moře – já chci taky!  
Noe, stavěj archu, bude potopa!)                                                
Funkce krve: odvádí odkysličený kyslík a po 3 měsících umírá. (Tím pádem existuje i okysličený  
oxid uhličitý a já umírám smíchy okamžitě.)
Stavba hrtanu: vzduchovod, zvukovod... ( ...a ještě vodovod a parovod a organismus funguje.)
Pomocné dýchací svaly: plicní a mimické. (To se ty plíce při dýchání nasmějí a nakecají.)
 Kroužkovci (žížala) mají opasek na to, aby jim tělo drželo pohromadě. (A když si ho povolí, tak  
se jim tělo rozsype na kroužky. A můžou nosit kšandy?)
 Regenerace: - je vymření a obživnutí (žáci ve škole vymřou, po škole obživnou)
                       - spaní (někteří žáci by regenerovali celé dopoledne)
                        - je, když upadne zadeček, tak doroste
 Co dokáže jedno písmenko:
- vřídlo je hor(s)ký pramen
- větrná eroze vytváří písečné du(h)y na poušti
- žahavci jsou ž(a)haví
- nepohlavní způsob rozmnožování u žahavců je p(o)učení
 Jeden z vývojových stupňů člověka byl … homo herkules.  (byl takový silák, nebo milovník  
lepidla?)
 Ludvík XIV. vedl války proti husitům. Prohrál, rozpustila se mu armáda. (asi raději naskákali  
do kyseliny, než by cestovali v čase o cca 200 let zpátky)
 Vikingové podnikali zájezdy do Francké říše, do Británie a Ameriky. (all inclusive)
 Proč  došlo  ke  ke  křížovým  výpravám? -   Protože  chtěli  pomoct  muslimům.  Ze  slavných 
osobností se výprav zúčastnil např.Ježíš.
 Místa, kam se chodí muslimové modlit, jsou menšiny s minarety. Evropané od nich převzali 
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Dědeček vidí malého 
chlapečka, jak nemůže 

dosáhnout na zvonek. Tak 
dědeček za něj zazvoní 

a chlapeček křikne: „Dědo, 
a teď zdrháme!!“

Čech, Rus a Američan se vsadili, kdo vydrží nejdéle ve 
skříni plné mravenců. Jde Rus a vydrží tam minutu, vyleze 

celý pokousaný a říká:,,Kluci, to nejde.“ Jde Američan 
a vydrží tam hodinu, vyleze ven a říká:,,Kluci, to nejde.“ Jde 

Čech a vydrží tam minutu, hodinu, den i týden, pak  vyjde 
ven a Rus s Američanem se ho ptají:,,Jakto, že jsi tam 

vydržel tak dlouho?“ A Čech odpoví:,,Zašlápl jsem královnu 
a všichni šli na pohřeb.“

Tatínek jde s dětmi do ZOO a jedno dítě povídá:,,Tati, co je to za 
gorilu za tím sklem?“ - „Buď ticho!!! Ještě jsme u pokladny.“
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loupáky a písmena. (schválně, kdo z vás umí psát zprava doleva?)
 Nový svatý, kterého kanonizovala katolická církev po 30leté válce, byl Jan Sladký Kozina / Jan 
Lucemburský. (Jan jako Jan, Nepomucký nebo jiný)
 Mužici  byli  černí  otroci,  tyrani,  kteří  prodávali  děti  levněji  než ovce.  (asi  se v  Rusku moc 
opalovali)
 Co bylo oppidum? - Podlouhlé domy, kde bydleli obilí, zvířata a ti lidé. (A pokud nezemřeli, žijí  
tam dodnes.)
 V období prosperity ve 20.letech 20.století došlo k hromadnému zavádění mobilů. (čas je prostě  
relativní pojem a technika je věčná)
 1.prezident ČSR byl T.Masarrigue. (vypadal jako kříženec: Garrigue + Masaryk)
 Hitler byl vpodstatě žid.
 Co se stalo 17.11.1989? Smetanová revoluce. (studenti po sobě házeli šlehačkou..?)
 Co znamenají zkratky: JUDr. - ministr práv, lékař práv, aj. - aji
 Úhel v trojúhelníku měří 220°C. (to je ale vedro, co?)
v přírodopisu zapsala a okomentovala p.uč.V.Blahová , ostatní p.uč.R.Jílková, p.uč.A.Havlíčková 

    a M.F.

MOJE NEJ
rozhovor s paní učitelkou Terezou Vachutkovou,

která od září vyučuje na 
Hlucháku matematiku,  

přírodopis a fyziku. 

Jaký byl váš  
nejbláznivější nápad 

v     životě?  
Já jsem vždy dělala věci 
s rozmyslem, ale asi jít 

do Brna studovat 
přírodovědeckou 

fakultu.

Který dárek v životě vás 
nejvíce potěšil?

Mikroskop.

Jak si představujete 
svůj nejlepší den?

Aby bylo hezky. Někde 
venku, chození po 

horách a do přírody. Na 
horách zkoumat rostliny 

a přírodu.

Která je vaše 
nejromantičtější  
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květina?
Já mám ráda lilie, takže lilie.

Které je vaše nejoblíbenější jídlo?
Přírodní řízek s kaší a zeleninovou oblohou.

Jaká je vaše nejoblíbenější hudba?
Pop.

Kdo je váš nejoblíbenější herec?
Ondřej Vetchý.

Kdo vás nejvíce inspiroval pro vaše povolání?
Moje paní učitelka ze základní školy.

Proč jste si vybrala právě naši školu?
Byla jsem tu poprvé na pohovoru, předtím jsem nikde jinde nebyla a moc mě to nadchlo. A škola na 

mě působila jako hrad.

Šárka a Eliška

GEEK CAMP
Pokud nevíte, co je to geek camp, tak čtěte dál.  
Je to týdenní tábor s YouTubery. Jestli jste někdy uvažovali, že tam pojedete, a nakonec jste  

si řekli, že NE, udělali jste velikou chybu. Pokud budete mít šanci tam jet, neváhejte a rozhodně se  
na něj vydejte!

Byl už druhý měsíc prázdnin a já jsem si balila věci na Geek Camp. Byla jsem strašně 
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nedočkavá a chtěla jsem, aby to rychle uteklo a já už tam mohla být...
Ani  jsem se nenadála a  už jsem seděla v autě  s  navigací  namířenou do Frýdku Místku 

(konkrétně rekreační středisko Pálkovické Hůrky – přibližně 3 hodiny cesty ze Šumperka).
Na  místě  nás  uvítala  milá  paní,  která  se  později  ukázala  jako  vedoucí  tábora.  Indián 

(brigádník s takovou přezdívkou) mi zanesl věci na pokoj a já už jsem rychle vyháněla rodiče pryč, 
aby odjeli. Na pokoji byla jedna holka, hodně sympatická. Doteď jsme spolu v kontaktu, jsme dobré 
kamarádky a těšíme se, až se znovu potkáme. 

Na 5. turnusu Geek Campu (na kterém jsem byla) byli tito YouTubeři: Pjay, Ludio, Martin 
Rota, Lady Zika, Ondaje, Luboš je celkem fajn, Porty s Denčou. Já jsem byla v týmu u Lady Ziky. 

Celý týden jsme hráli různé hry a točili MINI FILM (ten je k nalezení u Ziky na chanellu – 
Official fake trailer).

Tábor jsem si velmi užila a můžu ho jen doporučit!

Jakub na sociální síti YouTube vystupuje pod přezdívkou Ajk. Jeho tvorba je velmi kvalitní  
a přesto má velmi málo odběratelů, tak se na něj určitě podívejte! 

Měla jsem šanci vidět ho právě na Geek Campu, a tak jsem se rozhodla, že s ním udělám  
krátký rozhovor.

1. Kdy ses začal věnovat natáčení?
Natáčení jsem se začal věnovat už hodně dávno. Ale na nějakou vyšší úroveň, co se týče 

YouTubu a celkově zakázek, to myslím tak před dvěma lety.

2. Jaký je tvůj životní cíl?
Dělat to, co mě baví. A dělat to tak, aby to bavilo nejen mě, ale i lidi kolem mě.

3. Baví tě jezdit na Geek Campy?
Ano,  baví,  hrozně  moc.  Je  to  úplně  boží.  Miluju  ty  lidi,  miluju  celkovou tu  atmosféru 

a všechno kolem.

4. Chtěl bys mít na Geek Campu někdy svůj vlastní tým?
Určitě, ale zatím nemám tolik lidi, co by se ke mně hlásilo. Ale až ho budu mít, tak to bude 

naprostá bomba!
Kája (na fotografii vpravo)

KDYBY BYLY KDESI RYBY ...
s panem učitelem Janem Trunečkou

Kdybych byl zvíře, byl bych: lev, protože bych chtěl odpočívat ve stínu.
Kdybych byl rostlina, byl bych: dub, protože žije dlouho.
Kdybych byl jídlo, byl bych: palačinky, protože se dají sladit s různým ovocem.
Kdybych byl kniha, byl bych: Kniha čar a kouzel, protože bych si mohl cokoliv vyčarovat.
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych: červenec, protože jsou prázdniny.
Kdybych byl nábytek, byl bych: postel, kvůli odpočinku.
Kdybych byl historická postava, byl bych: Jan Eskymo Welzl, abych mohl cestovat.
Kdybych byl prezident, tak bych: uděloval amnestie.
Kdybych si mohl vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Olomouci, protože na ni mám hezké 
vzpomínky.

10
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s Šárkou Prokopovou ze 7.B
Kdybych byla zvíře, byla bych: levhart, protože pan učitel říkal, že je dobrý.
Kdybych byla rostlina, byla bych: levandule, protože je romantická a voní.
Kdybych byla jídlo, byla bych: loupák, protože to je historické pečivo 
Kdybych byla kniha, byla bych: nějaká kniha podle pravdivé události.
Kdybych byla měsíc v roce, byla bych: prosinec, protože jsou Vánoce. Ale také červenec.
Kdybych byla nábytek, byla bych: postel, kvůli spánku.
Kdybych byla historická postava, byla bych: Karel IV., protože měl velký úspěch.
Kdybych byla prezident, tak bych: zakázala posmívání kvůli vzhledu.
Kdybych si mohla vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Nechtěla bych žít ve městě…Chci 
žít na vesnici, ale studovat bych chtěla v nějakém městě v Americe.

Eliška, Kája, Šárka

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
4.B

třídní učitelka: p.uč. Alena Spáčilová
nejvyšší: Honza Zindulka

nejmenší: Tereza Bjalončíková
nejmladší: Hanička Skokanová

nejstarší: Jirka Konašek
nejdelší vlasy: Natka Elsnerová
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nejkratší vlasy: Jakub Závodný
největší manekýna: Anja Kvašňáková

největší manekýn: Jirka Konašek
největší sportovec: Honza Zindulka
nejroztomilejší: Veronika Hufová

nejvíc jdou tyto předměty:
matematika: Honza Paloncý

vlastivěda: Simonka Měrková
přírodověda: Laura Novotná

výtvarná výchova: Kristýna Žváčková, Róza Prokopová
zapsala Šárka 

JAK TO U VÁS CHODÍ?
Zkusili jsme nakouknout do jiných škol a vy 

můžete  porovnat,  jestli  se  od  té  naší  liší  a  jestli 
patříte  mezi  „vzorek“  žáků,  kteří  o  své  škole 
vlastně nic neví.

Pepa Lahoda – ZŠ Bavory 
(u Mikulova), 7.třída

1.  Je  podle  tebe  vaše  škola  něčím  odlišná  od  
ostatních?
Myslím, že ne. Maximálně, že se spolu bavíme celá 
škola dohromady a nejsme rozhádaní po třídách.
2.  Jste  na  něco  zaměření?  (např.  
sportovní/jazyková škola)
Ne.
3. Máte školní knihovnu?
Ano, ale skoro nikdo ji nenavštěvuje.

4. Máte školní časopis?
Asi  ano.  Ani 
nevím...moc  se  o  to 
nezajímám.
5.  Chutná  ti  jídlo  ve  
školní jídelně?
Celkem  ANO,  ale  jak 
kdy…
6.  Kolik  má  vaše  třída  
týdně hodin?
35 

Anička Roudnická 
– 2. ZŠ Beroun 

(u Prahy), 6.třída
1.  Je  podle  tebe  vaše  
škola  něčím  odlišná  od 
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ostatních?
Já si myslím, že ne.
2. Jste na něco zaměření? (např. sportovní/jazyková škola)
Myslím, že ne. Ale pokud ano, tak o tom ani nevím.
3. Máte školní knihovnu?
Ano, máme.
4. Máte školní časopis?
Měli jsme, ale už ho zrušili. Ani si nepamatuji, jak se jmenoval.
5. Chutná ti jídlo ve školní jídelně?
Jak kdy.
6. Kolik má vaše třída týdně hodin?
30

Kája

ANKETA 1 

Co máte nejraději na podzimu ?

a) Dekorování domu
b) Celkovou podzimní atmosféru

c) Mám svátek/narozeniny (proto mám podzim rád/a)
d) Vyřezávání dýní

e) Pozorování barevných listů
f) Pouštění draka

A                 B                  C                 D                 E                  F  
    14% 12% 12% 34% 16% 12%

1 osoba:2%
Kája,Nikča,Šárka

BEN, LEDOVÁ TŘÍŠŤ A TRIČKO
(na koncertě)

Tento koncert se odehrával v Hrabenově. Vystupovali tam: Ben Cristovao, Těžkej Pokondr, 
Pitbull a další. Když jsme tam přijeli, hned jsem běžela k hlavnímu jevišti (bylo tam hlavní jeviště 
a vedlejší), abych měla nejlepší výhled. A tak jem tam čekala až do tří, než bude vystupovat Ben 
Cristovao, a nebyla jsem sama. Kolem mě bylo asi dalších dvě stě lidí.

Bylo tam asi milion stánků s různým občerstvením: ledové tříště, brambůrky, cukrové vaty 
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s různými příchutěmi.... Taky ještě musím zmínit, že to bylo na začátku podzimu, takže ani nevím, 
kdo by si tam kupoval ty ledové tříště, byla hrozná zima. Ale asi jenom mně. Protože jsem tam 
viděla  jednoho chlapa,  který měl  tričko s krátkým rukávem. Já,  jelikož jsem tam byla s  rodiči 
a neměla jsem žádné peníze, jsem je po nich pořád chtěla, abych si mohla koupit každou druhou 
blbost. 

Všichni byli super a hráli hezké písničky. Podle mě byl ale nejlepší Ben Cristovao. 
                                                                                                 Anna

TVŮRČÍ DÍLNA
                                   AHA aneb co mě překvapilo                                           

Literární soutěž na téma : AHA! aneb co mne překvapilo, vyděsilo, potěšilo nebo nad čím 
jsem udělal(a) AHA!

Nikola Ulanovičová (9.A)
2.místo 

                                                                                  
Denně obdivuji učitele,
vzorné studenty si každý přeje.
Občas se však třída nevydaří
a chudák učitel je potom v ráži.

Stálé vysvětlování stejné látky,
tam a zase zpátky,
učení je nekonečná dráha
a vše, co potom slyší? AHA!

Žáci hledí na tabuli,
při testech maj´ hodně smůly.
V hodinách se píše, spí a chrápe,
...on tu látku někdo chápe?

Vysvětlování je hodně těžká věc,
avšak na to člověk nemusí být umělec.
Když trocha štěstí a logiky se objeví,
všichni do jednoho už ví,
že látka je dlouhá a učení mučí,
proto se na test nikdo nenaučí.

První stupeň - paráda!
Druhý stupeň – to se nám to nadává…
Učivem všeho druhu skrz a napříč,
neříkejte, že by každý měl být dříč.
Zlobivci byli, jsou a budou,
téměř každý někdy umírá nudou.

Přírodopis, zeměpis, čeština,
kolik procent je ze sta pětina?
Slepé mapky, Brno, Plzeň, Praha,
,,Cože, vy jste psali test?! AHA!“
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Nejdůležitější na tom všem je snaha,
ještě mnohokrát si řekneme – AHA! 

Však školou vše nekončí,
celý život se člověk učí.
Z vlastních chyb největší ponaučení plyne,
nejdřív tohle, a hned zas potom jiné.
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ANKETA 2
CO NA TO DĚTI?

Protože byl nedávno Halloween, rozhodli jsme se udělat anketu o tomto původně keltském 
svátku.

1. Tři zvířata, která jsou typická pro Halloween?
Eliška, 6.B: Sova,netopýr a potkan.                                         Pavlínka, 2.A: Netopýr, pavouk a myš.

Vojta, 2.C:Vlk, pavouk, dýně a upír.
správná odpověď: netopýr, pavouk a kočka (krysa)

2. V které zemi se nejvíce slaví Halloween?
Michal, 4.B: Anglie                      Olinka, 2.A: Česko a Anglie                           Nelča, 3.B: Amerika

správná odpověď: V.Británie, USA
3. Znáte nějaký film, ve kterém je zmínka o Halloweenu?

Kačenka, 2.A: Mickeyho klubík                                                                        Adam, 7.B: Husí kůže
Míša, 3.B: Deník malého poseroutky

správná odpověď: např. E.T. - Mimozemšťan, Městečko Halloween, Casper, Ukradené Vánoce ...
4. Co máme v Česku místo Halloweenu?

Verča, 4.B: Dušičky                          Amélka, 2.A: Narozeniny                           Adam, 7.B: Dušičky
správná odpověď: Dušičky

5. Jaké barvy patří k Halloweenu?
Elenka, 2.A: Modrá, růžová, zelená                                            Evelka, 2.A: Červená, černá a hnědá

Terezka, 2.C: Oranžová a černá
Martínek, 2.C: Žlutá                                                                                Bertík, 2.C: Oranžová, černá

správná odpověď: Oranžová, černá (zelená) 
Šárka, Eliška

NOVÁČCI V KNIHOVNĚ
Jako každý rok se i letos k nám do redakce / knihovny připojilo pár nováčků, a jelikož by 

nebylo úplně od věci, abyste se s nimi seznámili, položila jsem jim pár otázek. 

1. Co rádi děláte ve volném čase?
Michal Hasala: Šteluji s technikou a chodím do robotického kroužku.

Anna Petruňová: Chodím ráda ven.
Zuzka Račáková: Trávím čas s kamarády.

Eva Brachtlová: Jsem venku.
Magda Králová: Poslouchám hudbu.

Kája Svítilová: Tancuji a trávím čas se svojí BFF.

2. Máte oblíbenou knihu?
Michal: jakékoliv (dětské) detektivky

Anna: Deník malého poseroutky
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Ve školách ať příjemné jsou nejen učitelky
a celý život ať se neprosedí jen u telky.
Přeji hodně pohody a blaha
a vždy překvapivé : AHA, AHA, AHA!



ALFONZ – podzim 2017                                                                                                      

Zuzka: Můj anděl strážný
Evča: Cesta domů a Terezínské ghetto

Magda: Harry Potter
Kája: Ďábelská zubařka

3. Které je vaše oblíbené jídlo?
Michal: řízek s bramborovou kaší

Anna: nudlová polévka s knedlíčky
Zuzka: pizza

Evča: svíčková
Magda: pizza

Kája: mandarinky v konzervě

4. Co vás vedlo k tomu začít chodit do  
knihovnického kroužku?

Michal: Měl jsem volnou středu.
Anna: Abych měla podíl na školním časopise.

Zuzka: Chtěla jsem se podílet na tvorbě 
Alfonze.

Evča: Vedl mě k tomu Alfonz.
Magda: Ráda čtu.

Kája: Moje nejlepší kamarádka a tvorba 
Alfonze.

zpovídala Kája M.

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

časopisu. Nezapomeňte k tajence uvést své jméno a třídu. Vyhrát můžete předbíhací kartičku na 
svačiny i obědy na celý měsíc!!

x x x x T C

S O D x

x x x x R K x

x x x x M x

x x x L T x

S O Y x x x

                                                               
1. Kdo se stěhuje do teplých krajin?
2. Který měsíc následuje po říjnu?
3. Co děti na pozdim pouští na poli?
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4. V jakém ročním obdobím obvykle sněží?
5. Co na podzim opadá ze stromů?
6. Co se na podzim zbarvuje?

Magda, Zuzka, Evča

RECEPIS
 Brownies

Honila vás někdy mlsná a vy jste nemohli doma najít nic na zub?
Teď si můžete během 5 minut udělat lahodné BROWNIES do hrníčku! 

Vsadím se, že všechny potřebné suroviny doma máte.

Potřebujeme:
50 g hladké mouky
40 g cukru krystalu
20 g kakaa (granka)
špetka skořice
špetka soli
2 lžíce slunečnicového oleje
60 ml vody

Postup:
- Do hrníčku nasypeme všechny SYPKÉ 
ingredience a důkladně je promícháme.

– Přidáme slunečnicový olej a vodu.
– Opět promícháme.

  - Poté už jen dáme vzniklou směs na 1-2 min. do mikrovlnné 
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trouby.
- Brownies můžete dozdobit dle vlastní chuti, třeba šlehačkou.

(Místo kakaa můžete použít Nutellu. Ale budete muset dát méně vody.)

dobrou chuť vám přeje Kája

MOJE BABČA JE HUSTÁ
To jsme tak jednou v knihovně hodili  řeč o našich prarodičích.  Zjistili  jsme, že nejeden 

z nich má zajímavé záliby a koníčky. I starší lidé mohou mít pestré zážitky z každodenního života 
a rozhodně není pravidlem, že prarodiče neumí zacházet s novodobou technikou. Naučili se užívat 
si život plnými doušky i přes všechny nástrahy dnešního světa a zdravotní trable.

A tak jsme se rozhodli, že se s vámi o střípky naší diskuse podělíme.

Magda: Moje babička se „na stará kolena“ rozhodla udělat kapitánské zkoušky, takový „řidičák na 
loď“.

Anička: Moje babička jezdí do Alp a i přes svůj věk stále lyžuje.

Eliška: Moje babička lyžuje a někdy se potápí na Maledivách se žraloky.

Kája: Má babička je i na svůj věk stále aktivní a věnuje se zahrádce jak u nich doma, tak na 
chalupě.

Anďa: Naše babička má několik slepic… Na tom není nic zajímavého, dokud nezjistíte,  že se 
jmenují Slezina, Putina, Bluma, Babiš … a že mají další zajímavá jména.

p.uč. Fišerová: Babičky už bohužel nemám. Vždycky mě fascinovalo, že jedna z nich se učila vařit  
u  hraběte  Kinského  v  Heřmanově  Městci.  Moje  maminka,  která  je  taky babičkou,  je  „děsná“ 
pařmenka na počítači, hraje počítačové hry, mailuje si s kámoškami a objednává věci přes internet.

zapsala Kája M.

SPORT 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

okresní finále –  III.kategorie - dívky – 3.místo – Klimešová, Sikorová, Müllerová,  Prokopová,  
             Kovářová

- IV.kategorie - 2.místo – Řezníková, Vogelová, Miková, Valentová, Stančíková
krajské finále – 5.místo - K.Řezníková (9.C), A.Müllerová (9.B), K.Stančíková (8.B), 

       H.Horká (8.C), M.Klimešová (7.C)

PŘESPOLNÍ BĚH 

okresní finále – 2.místo
IV.kategorie – dívky: A.Müllerová (9.B), K.Řezníková (9.C), K.Stančíková, E.Juříková (8.B),     
                                  Š.Prokopová (7.B)
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ORIENTAČNÍ BĚH
přebor škol

D3: 1. Tomanková Alice       D5: 3.Vavříková Tereza
H3: 2. Polášek Filip              H5: 2. Paloncý Jan              H7: 1. Jordán Alexandr    5. Polášek Vít

(uvádíme jen nejlepší umístění)

obrázek od Veroniky Hufové ze 4.B
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Pravé přátelství je rostlinka, 
která roste pomalu, 

musí podstoupit a vydržet mnohé rány 
a nepřízně osudu, 

než si zaslouží své jméno.
GEORGE WASHINGTON
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redaktorky Alfonze v letošním školním roce (zleva): Magda Králová, Evča Brachtlová, Zuzka 
Račáková, Kája Malovaná, Anďa Ficková, Kája Svítilová, Šárka Prokopová, „ležící“ Eliška 

Kovářová

ALFONZ podzim 2017
redakce: Michal Hasala a Anička Petruňová (5.B), Eva Brachtlová, Magda Králová, 
Zuzka  Račáková  (všechny  6.B),  Nikola  Bederková,  Eliška  Kovářová,  Karolína 
Malovaná,  Šárka  Prokopová  (všechny  7.B),  Andrea  Ficková  (9.B),  p.uč.Martina 
Fišerová

titulní strana: obrázek od Adélky Špačkové z 1.A
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 

uzávěrka 1. čísla ALFONZe 2017/18 –  29.11.2017
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