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ŘEKNĚTE SI NĚKDY: POČÍTAČE UŽ BYLO DOST
NA VÝSTAVĚ   PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM  

V úterý  7.3.  jsem s  Kájou  a  paní  učitelkou  Fišerovou  navštívila  Vlastivědné  muzeum 
Šumperk, abychom se podívaly na výstavu Járy Cimrmana, které se zúčastnil i pan Zdeněk Svěrák. 
Vzal  si  s  sebou  i  své  kamarády  a spolupracovníky  z  Divadla  Járy  Cimrmana  Václava  Kotka, 
Bořivoje Pence a Petra Bruknera.

Ředitelka muzea sice představila 
Zdeňka  Svěráka  a  olomouckého 
hejtmana,  ale  zapomněla  uvést  další 
hosty. To se však paní učitelce Fišerové 
nelíbilo  a  hučela  nám do uší,  že  je  to 
trapné :-)

V  předsálí  byl  nachystaný  raut 
(stůl  s  občerstvením),  na  kterém  byly 
dobroty. Zahlédly jsme pána, který došel 
ke  stolu  s  jídlem,  nabral  si  plné  hrsti 
a nacpal si je do pusy, další trapas. 

Náš plán nic z toho neohrozilo. 
Oba zpovídaní pánové byli totiž vstřícní 
a milí. 

Pana Svěráka jsme se při autogramiádě 
zeptaly:

Co byste poradil dnešním žákům?
Aby si někdy řekli „Počítače už bylo dost“. A šli 

ven jen tak lítat.
Co byste poradil dnešním učitelům a učitelkám?

Aby neztráceli s žáky nervy a měli je železné.

S  panem  Pencem  jsme  si  povídaly  přímo  na 
výstavě:
Je  pravda,  že  jste  chodil  s  panem Svěrákem do  
školy?

Ano, v první třídě jsme spolu seděli v lavici a od 
té doby jsme kamarádi až doteď. Dokonce mě přivedl i k divadlu.
Mohl byste na něj něco prozradit?

Je to výborný člověk, výborný kamarád a nikdy nezklamal.
Jak se panu Svěrákovi dařilo na základní škole?  Vždycky měl jedničky.
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V rozhovoru nám pan Penc prozradil  i  to,  kde jsou s kolegy ubytovaní,  když vystupují 
v Šumperku. Ale to už si necháme pro sebe :-)

Výstavu můžete navštívit do 7.5.       Kája a Šárka

zleva: V.Kotek (tatínek Vojty Kotka), Z.Svěrák, P.Brukner, B.Penc, přihlíží L.Smoljak

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

 Ve dnech 2.- 6.1. se zúčastnili žáci 7.tříd tradičního lyžařského výcviku 
na Dolní Moravě.
 Žáci  8.  a  9.tříd  zhlédli  v  šumperském  divadle představení  Cyrano 
z Bergeracu. Další „kultura“ byla jako obvykle připravena v den pololetního 

vysvědčení: tentokrát shodně všichni viděli v kině OKO film Anděl Páně 2 (viz níže).
 V průběhu ledna absolvovali deváťáci  testování KALIBRO z češtiny, matematiky a angličtiny, 
páťáci je napodobili v únoru.
 Školní družina připravila na leden besedy s myslivcem (23., 25. a 30.1.) nebo lyžování v Branné 
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(27.1.), na březen soutěže Družinová superstar a Pexesiáda.
 Pro šesťáky byla určena lekce Klima ve třídě s Mgr.P.Halamou (24., 25. a 27.1.).
 V lednu a únoru proběhla základní, příp.okresní, kola olympiád – z dějepisu, zeměpisu, češtiny, 
matematiky,  biologie, geologie, Pythagoriáda, recitační soutěž a konverzační soutěže v angličtině 
a němčině; v březnu chemická a fyzikální olympiáda a Matematický klokan, začátkem dubna ještě 
EUROREBUS a  Souboj čtenářů. 
 Na jarní prázdniny připadl letos termín od 27.2. do 3.3., na konzultační den 21.3.
 6.-7.4.  bylo  do  prvních  tříd na  Hlucháku  zapsáno 61  dětí,  z  toho  skutečně  nastoupí 
pravděpodobně 50 prvňáčků.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
●  Biologická olympiáda – okresní kolo: 1.místo – A.Janderka (7.C) – postup do krajského kola
●  Geologická  olympiáda –  okresní  i  krajské  kolo:  1.místo  –  A.Janderka  (7.C)  –  postup  do 
republik.finále
●  Zeměpisná  olympiáda –  okresní  kolo  –  kategorie  B   -  3.místo,  krajské  kolo  –  11.  místo  - 
A.Janderka (7.C)
● Recitační soutěž – okresní kolo: III.kategorie - 3.místo – A.Janderka (7.C)

         IV.kategorie – 4.místo – K.Vanýsková (9.C)
        (oba postoupili do krajského kola)

● EUROREBUS: krajské kolo – kategorie ZŠ 01 – 2.místo – 7.A (Hudos, Vosádka, Blažek)
      kategorie ZŠ 02 – 2.místo – 9.B (Hegerová, Mrázek, Vlk)

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

   

ČTEME, ČTEME... SOUTĚŽÍME!
(Souboj čtenářů 2017)

No jo... Znáte to, ve škole probíhá nějaká soutěž a vy se chcete za každou cenu přihlásit. Jen 
proto, abyste se ulili z nějaké hodiny. Ale tentokrát to tak nebylo. Pár kluků chtělo strašně moc číst  
knihu „Válka proti superkrávám“, já s Šárkou jsme se bály, že nás kniha nebude bavit, ale nakonec 
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K dispozici budou knihy ze Souboje čtenářů:
Zuby nehty
P.Braunová: Ztraceni v čase
A.A.Solbergová: Válka proti superkrávám
U.Orlev: Běž, chlapče, běž
V.Válková: Král Karel IV. - Osudový turnaj

K.J.Erben: Kytice 
S.Townsendová: Tajný deník Adriana Molea 
I.Březinová: Chobotem sem, chobotem tam 
P.Jenson – S.Lowe: Luis Suárez – Přes čáru 
Z.Pospíšilová: Myslí ptáci na legraci? 
H.E.Gerardová: Heřman Hmm a případ Černé 
sedmy 
České pohádky/Czech fairy tales 
J.Hanová – S.Vivianová: Oko za oko 
L.Harrisonová: Monster High 4 
M.Meňeruová: Tutanchamonova kletba 
P.Kosatík: Češi 1938 – Jak Beneš ustoupil  

  Hitlerovi 
     Češi 1948 – Jak se KSČ chopila moci 

mailto:alfonz@hluchak.cz
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jsme se taky připojily. 
Když jsme byli všichni rozhodnutí a bylo nás 25, mohli jsme se rozdělit do týmů. Jenže jsme 

se dozvěděli, že budeme rozděleni do týmů tak, aby byly síly vyrovnané. No prostě tak, jak řekly 
paní učitelky. Dostali jsme knihy (každý tým jinou).

Měli jsme na přečtení a zapsání do sešitů okolo dvou měsíců. Scházeli jsme se každý druhý 
týden. Někdy jsme si dávali otázky mezi sebou a někdy nám je dávaly paní učitelky. Myslím, že se  
ta snaha vyplatila. 

A nadešel týden před tím, než měla soutěž vypuknout. Bylo úterý a my jsme si zkoušeli, jak 
bude soutěžní klání probíhat. A víte co?! Dozvěděla jsem se, že budu psát na počítači odpovědi za 
všechny. Nic jsem proti tomu neměla, píšu ráda, ale byl to celkem stres. 

Další týden uběhl jako voda a byla tu soutěž. Měla začít v 10:00, ale dorazit k IT učebně 
jsme měli už v 9:45, abychom se stihli nachystat. Odbila 10. hodina a my jsme dostali otázky, bylo 
jich 25 (každý tým měl 5 otázek). Museli jsme si najít, které otázky patří nám a začali jsme psát na 
papír. Když měl náš tým už všechny otázky zodpovězené, sedla jsem si k počítači a začala jsem psát 
to, co mi diktovali. Postupně ke mně docházely ostatní týmy. Celé zadání jsme stihli za 20 minut. 
Myslím, že se nám to docela povedlo a nebylo to tak hrozné, jak se asi polovina z nás domnívala.

Soutěžilo celkem 90 škol a my jsme skončili na skvělém 11. místě, jen 3,5 bodu od postupu! 
Kája

(více na www.rosteme s knihou.cz)

JAK JSEM PŘEKONALA SAMA SEBE
… a Kryštof mi narovnal běžky

Zbláznila jsem se! Přihlásila jsem se totiž na závody na běžkách (8.2.) i přesto, že nemám 
běžky a jsem úplný začátečník. Stála jsem na nich naposled na lyžáku před dvěma lety a všechno 
vybavení bylo půjčené od kamarádky. Letos jsem měla běžky půjčené od mamči!

Když jsme dojedli  svačinky rychlostí  blesku, už jsme měli  být  dávno před vchodem do 
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tělocvičny. Zde jsme čekali na ředitele závodu pana Paľka, který měl jako vždy zpoždění. Jeho 
chyba to nebyla, jen my jsme stáli na špatném místě. Když jsme ho našli, s úsměvem si voskoval  
lyže.

Udělali jsme foto a vyrazili k letišti. Závod začal až v té chvíli, kdy jsme obuli boty, nasadili 
běžky a zdolali asi 0,5 km. Míša s dvěma dalšími holkami si šly pěkně po svých, protože moc 
chtěly pomáhat …, prostě to řeknu takhle: chtěly se ulít stejně jako ostatní.

Já jsem velmi talentovaný člověk :-) Ujela jsem asi 50 m po rovince bez pádu, pak tato 
rovinka  začala  mírně  stoupat,  já  jsem  se 
zasekla a stála jsem na jednom místě, ještěže 
nebyl závod.

Učitelé  nás  seznámili  s  trasou  závodu, 
pan  učitel  Marošek  závod  odstartoval 
a vpodstatě zde mrzl po celou tu dobu. Míša 
nás  fotila.  Stáli  jsme  za  sebou  a  já  jsem 
samozřejmě  předbíhala,  ale  nebylo  to 
schválně.  Chtěla  jsem  jen  startovat  za 
kamarádkami. A v tom zápalu boje o místo 
za Barčou mi Kryštof, to zvíře, přes ty nové 
běžky přejel tak, až je narovnal. 

START! Toto bylo poslední slovo, které 
jsem  zaslechla.  Úplně  jsem  sprintovala 
a běžela ze všech sil … ale znáte to. Byl to 
pouze pocit.  Nic víc si vlastně nepamatuji. 
Jen jeden pád v zatáčce. Neubrzdila jsem to. 
A pak si  ještě  vzpomínám na pana učitele 

Křivohlávka,  který  kolem  mě  prosvištěl  s  kamerou  a  povzbuzoval  nás.  Byla  jsem  docela 
překvapená, že jsem si dala dvě kolečka. Sice jsem to uběhla (ušla), ale už mě to nebavilo.

Nakonec jsem si ještě zasoutěžila v běhu na 100 
metrů. Měla jsem ze sebe velmi dobrý pocit a docela mi 
i stouplo  ego.  Závodili  jsme  po  trojicích.  Jednou  jsem 
byla druhá jen kvůli tomu, že jeden kluk se natáhl hned 
na začátku.

Všichni  se  tento  den  opravdu  moc  snažili. 
Diplomy a jiná ocenění jsme dostali až ve škole.
Byl to úžasný zážitek!

Demi s Míšou

Výsledky jednotlivých závodů: 
vytrvalostní  běh  na  5,5  km  dívky:  1.  Vanýsková  Klára 
(9.C), 2. Plíhalová Demi (9.C), 3. Stropková Katka 9.A, 
chlapci: 1.  Vlk  Karel  (9.B),  2.  Jonák  Vojtěch  (6.B), 
3. Mikulenka Štěpán (9.A)
běh pro začínající běžkaře na 2,7 km dívky: 1. Kubíčková 
Sandra (8.B), 2. Skoumalová Petra (7.B), 3. Klimešová 
Michaela (6.C), chlapci: 1. Suchý Ondřej (6.B), 2. Vepřek 
Filip (6.B), 3. Jecu Martin (7.C)
Sprint  na  111  metrů  dívky:  1.  Plíhalová  Demi  (9.C), 
2.  Klimešová  Michaela  (6.C),  3.  Horká  Hana  (7.C), 
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chlapci: 1. Vlk Karel (9.B), 2. Mikulenka Štěpán (9.A), 3. Jecu Martin (7.C). 

Pro velký úspěch a díky příznivým sněhovým podmínkám uskutečnili běžkaři ještě jednu 
výpravu, tentokrát na Paprsek (14.3.).

ANKETA 1 
Co na to děti ?

Připravily  jsme  pro  vás  jednu  novinku.  Položily  jsme  otázky  dětem  z  prvního  stupně 
a zajímaly nás jejich odpovědi, které vás často překvapí. A jelikož je za chvíli jaro, tak jsme se 
rozhodly ptát na Velikonoce a toto roční období.

A co vy? Jaká by byla vaše odpověď?     

1. Proč se peče na Velikonoce zrovna beránek?

2. Která květina tzv. otevírá jaro? (je vidět jako jedna z prvních)

SNEŽENKA: Rozárka Prokopová 3.B, Markéta Biková 2.C, Štěpán Profous 1.B
PETRKLÍČ:  Stela Pekařová 3.A, Martin Humel 1.C

3. Které jsou 2 velikonoční dny, které mají slovo „velikonoční“ v názvu?

Jakub Ševčík 3.A- pátek, sobota
Kuba Čmakal 1.C – pátek, sobota
Klára Horčičková 5.A  - pondělí, úterý
Adam Maliňák 3.B – pondělí, úterý

4. Proč slavíme Velikonoce ?

5. Co jsou to letnice ?

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
1. Protože je beránek symbolem mláďat a každého života, co se na počátku jara objeví po dlouhé zimě.
2. Petrklíč.
3. Neděle, pondělí.
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Kája Macková 1.C
 Protože ho všichni jíme.

Olinka Podlevská 1.A
Protože nám všem chutná.

Daniel Partisch 5.B
Jelikož má beran něco společného 

se zajícem.

Honza Rutar 4.B
Protože když se v dubnu narodí
dítě, tak je ve znamení berana.

William Vogel 3.C
Protože v trávě najdeme

spoustu  vajíček.

Kája Snášelová 3.C
Protože to je svátek.

Tereza Ficková 3.C
Něco s létem.

Filip Kolba 3.C
Přezdívka pro Velikonoce
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4. Oslavujeme zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
5. Je to svátek, který se slaví 50 dní po Velikonocích (svatodušní svátky).

Anďa, Kája, Nikča B.

ANDĚL PÁNĚ 2
V úterý 31.1. 2017 jsme navštívili kino Oko v Šumperku, v kterém jsme zhlédli hranou 

pohádku Anděl Páně 2. Do kina jsme šli po druhé vyučovací hodině, protože od 8 hodin byl v kině 
první stupeň a my jsme se museli učit. Chvílemi to byla legrace, ale občas to byla nuda.

Možná víte, že byl i 1. díl, ale ten se mi nelíbil. Hlavní a nejlepší herec byl Ivan Trojan,  
který hrál anděla Petronela. Podle paní učitelky Fišerové byl ale nejvíc  sexy čert Uriáš v podání 
Jiřího Dvořáka.

Nejtrapnější část byla, když Anežka předstírala, že jí párek a popisovala jeho chutě. 
Celkem bych tomu dala 8 z 10 bodů.   

Eliška
(Zdá se, že učitelům se film líbil více než žákům, samozřejmě že nejen kvůli Uriášovi.)

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

vybrala Nikča K. 

Perličky:
  Co znamená genocida? -  vraždění  lidí  se stejnými geny /  totální  vyhlazování  politiků  (už  
tradiční odpověď, kde na to ty děti chodí??)
 Kde byl za 2.světové války koncentrační tábor? - Králíky
 Pro výchovu mládeže v duchu nacistických idejí měl sloužit … Pionýr.  (správně Kuratorium;  
holt jiná generace...).  Kvůli zhoršené zásobovací situaci byl zaveden … jídelní přísun.  (správně  
lístkový systém)
 Jaké písmo měli ve starověké Mezopotámii?- dlaždičkové / hákové  (levý hák, pravý hák, to  
byste zasloužiliy, dětičky!; správně klínové)
 Jaké novinky byly zavedeny v dopravě v období průmyslové revoluce? - lokomotiva, parník, šicí 
stroj a dobrá auta (už jste někdy jeli na šicím stroji??)
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Přijde chlapec za maminkou a ptá se: 
„Mami, co je to mozek?“ - Máma: 

„Nevyrušuj! Já mám v hlavě úplně jiné 
věci!“

Paní učitelka: „Jak to, že při hodině spíš?“ - 
Chlapec: „Já nespím, já jen tak pomalu mrkám.“

Při hodině zeměpisu se paní 
učitelka ptá: „Kde leží Kuba, 

Pepo?“ - Pepa: „V posteli a má 
hrozný kašel.“

Paní učitelka: „Když máš 20 
korun a požádáš tátu, aby ti dal 
dalších 20, kolik budeš mít?“ - 
Holčička: „20 korun.“ - Paní 
učitelka: „Proč?“ - Holčička: 

„On by mi nic nedal.“

Chlapec: Potřebuji 
šestiměsíční 
prázdniny. 

Ale 2x za rok. Otec zkouší syna: „Co budeš 
mít, když rozpůlíš chleba?“ - 

„Polovinu,“ odpoví syn. 
„A když rozpůlíš tu polovinu 

napůl?“ -  „Čtvrtinu.“ 
„A když rozpůlíš tu čtvrtinu?“ 
-  „Tak budu mít strouhanku!“ 

Učitel zkouší : „Proč se Čechy jmenují 
Bohemia?“ -  „Podle těch chipsů!“ odpoví 

děti.
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 Středověká města pořádala prajmarky. (nechci slevu zadarmo)
 Vytvořte antonyma (opaky) ke slovům mír, chytrost, tam – nemír, nechytrost, netam (fíha! a co 
třeba válka, hloupost, tady?)
 Ve starověkém Řecku docházelo k zadlužování rohlíků … (na tabuli bylo rolníků, ale někdo 
v tom asi nevidí rozdíl)
 vše německý frankfurtský (kongres) u Mahomed (rozuměj všeněmecký sněm ve Frankfurtu nad  
Mohanem)
 Rybník je kulatá díra, ve které je voda. M.F.

S tímto plakátem zvítězil Aleš Janderka ze 7.C v dopravní soutěži v Zábřehu

JAK JE NEZNÁTE
Rozhovor s paní učitelkou Alenou Musilovou

Potom, co jsme se o paní učitelce Musilové dozvěděli pár věcí už minule, jsme se rozhodli 
zeptat se na její působení v zahraničí.

V kterých zemích jste učila ?
V Holandsku a Anglii.

Kde se vám více líbilo ?
V obou zemích se mi líbilo, v Anglii se lidé k sobě chovali ohleduplně a každého vnímali 
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tak, že má na něco talent. A v Holandsku měly děti zodpovědnost a učitelé byli jejich rádci a tím si  
budovali větší vztah k dětem.
V čem byla škola v Holandsku zajímavá ?

Byla to mezinárodní škola, takže tam byly děti z celého světa. A známky byly 1-10, přičemž 
10 byla nejlepší.

Řešila jste někdy šikanu ve třídě ?
Ne. 

Měli tam děti předmět, který v ČR není ?
Stejné  předměty,  jen  byly  více  propojeny 

s dovednostmi v reálném životě.
Kam jste například jela na třídní výlet ?

Jeli  jsme  na  kole  na  čtyřdenní  výlet  do  národního 
parku.  Děti  se  musely  dívat  kolem  sebe,  pozorovat 
rostliny a kreslit obrázky do výtvarné výchovy.

Stala  se mi taková ,,perlička“: můj žák Daniel,  který 
měl několik poruch učení, za mnou došel na začátku výletu a řekl: ,,A jak to bude se mnou, když 
neumím jezdit na kole?“ Nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme ho vezli na nosiči, a dokonce jsme 
ho v jedné zatáčce vyklopili. Bála jsem se, jestli se mu něco nestalo, protože spadl na hlavu, ale 
naštěstí ne.
Měly ostatní děti Daniela rády ?

Překvapivě ANO. Dokonce si uměl ostatní děti získat a nikdo ho nešikanoval. 
Jezdili žáci i do jiných zemí ?
Ano, létalo se například do Švýcarska, kde reprezentovali svou školu.

Šárka a Eliška

MŮJ SEN
Tentokrát vám své sny představí několik deváťáků, kteří raději tentokrát zůstanou v anonymitě:

 Mým  snem  je  co  nejlépe  vystudovat  střední  školu,  poté  se  odstěhovat  do  New  Yorku 
a vystudovat zde architekturu. Bydlet v mrakodrapu, založit rodinu a poznávat USA.   
 Chtěla bych se stát profesionální fotografkou, ať přírody, zvířat nebo architektury, hlavně ne lidí. 
 Můj  sen  je  odejít  z  tohoto  smrtelného  těla  a  žít  život  duhového  jednorožce,  který  se  živí 
fotosyntézou.   
 Mým životním snem bylo stát se učitelkou. Už jako malá holka jsem si se sestrou hrála na školu 
i přesto, že ji to nebavilo. Přála jsem si učit děti, ale časem se můj sen změnil. Chtěla bych se stát  
doktorkou.   
 Chci mít manžela cizince a procestovat celý svět – Austrálii, Čínu, Thajsko, Mexiko, Kubu ... 

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
5.A

třídní učitelka: p.uč.Romana Nováková
nejvyšší:  Alois Verner

nejmenší: Bára Přichystalová
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nejdelší vlasy: Antonie Kesslerová
nejkratší vlasy: Alois Verner

největší PC maniak: Jiří Veselý
třídní šašek: Štěpán Mrkos

největší čtenář: Bára Přichystalová
největší manekýna: Nikola Charvátová

největší sportovec: Lukáš Tománek
největší sportovkyně: Klára Horčičková
           nejvíc jdou tyto předměty:                                                   

čestina, matematika, angličtina: Oto Janků
přírodověda: Jiří Veselý

výtvarná výchova: Bára Přichystalová (také úspěšná recitátorka)
Paní učitelka Nováková také prozradila, že jsou její páťáci velcí čtenáři a umístili se na prvních  

pěti místech v matematické soutěži KLOKAN.
zapsaly Áďa, Šárka a Nikča B.

 

KDYBY BYLY KDESI RYBY ...
s paní vychovatelkou Danou Gabrielovou:
Kdybych byla zvíře, byla bych: kočka, kvůli jejím vlastnostem
Kdybych byla rostlina, byla bych: divizna, protože bych byla vysoká
Kdybych byla jídlo, byla bych: salát s jogurtem, protože je to zdravé
Kdybych byla kniha, byla bych: nějaká detektivka, protože je mám ráda
Kdybych byla měsíc v roce, byla bych: květen, protože je krásná příroda
Kdybych byla nábytek, byla bych: lenoška (malé křeslo), kvůli její pohodlnosti
Kdybych byla historická osobnost, byla bych: Karel IV., protože znamenal velký přínos pro lidstvo
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Kdybych byla prezident, tak bych: reprezentovala ČR
Kdybych si mohla vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Šumperku, protože chci zůstat 
v rodném městě

s Matyldou Škrachovou (5.B)
Kdybych byla zvíře, byla bych: žirafa, protože nemá predátory
Kdybych byla rostlina, byla bych: sněženka, protože je jenom na jaře
Kdybych byla jídlo, byla bych: kokos, protože je dutý
Kdybych byla kniha, byla bych: nějaká tlustá kniha, protože ráda čtu
Kdybych byla měsíc v roce, byla bych: září, protože je pěkně barevné
Kdybych byla nábytek, byla bych: postel, protože je měkká a může se tam spát
Kdybych byla historická postava, byla bych: Einstein, protože byl inteligentní 
Kdybych byla prezident, tak bych: zrušila nesmyslné zákony
Kdybych si mohla vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Bangkoku, protože tam žijí úplně 
jinak

zapsala Kája

KAPYBARY VYHYNOU NA KAPYBAŘÍ CHŘIPKU
Z mluvního cvičení Veroniky Horáčkové (7.C):

Milá paní učitelko, milí spolužáci, 
připravila jsem si pro vás mluvní cvičení na téma svět za 100 let. Myslím si, že se toho za 

100 let stane opravdu hodně, a proto bych chtěla nejdříve mluvit o tom, co bude za 99 let. Celý svět  
bude úplně jiný. Technika postoupí hodně dopředu a kapybary vyhynou na kapybaří chřipku. Na 
konci roku bude mít velké problémy pravnuk Petry Polákové Arnošt Polák s kravínem zděděným 
po  prababičce,  která  se  dožije  úctyhodných  109  let.  Na  začátku  roku  se  začnou  krávy 
nekontrolovatelně množit. V polovině roku již kraví letecká armáda obsadí půl světa. Ke konci roku 
vypustí kraví jednotka BŮ16 obrovskou bombu. Tento výbuch zničí celý svět.....

RECEPIS
Slunečnicové sušenky

(bez lepku, mléka a vajec)
Ingredience: 
1 banán
1 hrnek ovesných vloček
1 hrnek slunečnicových semínek
1 hrst hrozinek
1 hrst sušených brusinek
½ hrnku jemně nasekaných ořechů
1 jablečná přesnídávka

Postup:
- Vidličkou rozmačkáme banán, přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto.
- Těsto necháme chvíli odležet.
- Troubu vyhřejeme na 180 °C.
- Těsto lžičkou naneseme do vykrajovátek, zarovnáme a vykrajovátko sejmeme.
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– Pečeme 20 minut.
– Sušenky můžeme namáčet v čokoládě!

dobrou chuť vám přeje Demi 

ANKETA 2
Nejméně oblíbená domácí práce

  Celkem jsme se zeptaly 18 lidí. 
zapsaly Áďa a Eliška
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SOUTĚŽ
 Doneste některému z redaktorů nebo p.uč. Fišerové odpovědi na soutěžní otázky (ve svém 

výtisku časopisu). Nezapomeňte k odpovědi uvést své jméno a třídu.  Nabízíme předbíhačku na 
obědy a svačinky, nebo věcnou cenu. Minule vyhrála předbíhačku Adéla Slavíková z 5.B.

1. Kolik let uplynulo od uvedení 1.hry Divadla Járy Cimrmana?
2. Kolikáté narozeniny letos oslavil Zdeněk Svěrák?
3. Jak se jmenuje jeho spolužák ze základní školy?

SPORT 

ALFONZ CUP
6.-7.třídy: 

1. 7.A   2. 7.B   3. 6.B   4. 7.C   5. 6.C   6. 6.A

nejlepší střelkyně: Stančíková (7.A), Šalamounová (7.B) – 6 gólů
tým učitelek (zleva): I.Rutarová, Z.Hansmannová, L.Dorňáková, J.Ondráčková, A.Musilová, dole – 

E.Suchanová, D.Plíhalová, M.Fišerová  / rozhodčí – P.David (9.C) 
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Kdo se odváží, na čas ztratí půdu pod nohama. 
Kdo se neodváží, ztratí sám sebe.

SÖREN KIERKEGAARD
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8.-9.třídy:
1. 9.C   2. 8.C   3. 9.B   4. 9.A   5. 8.B   6. 8.A

nejlepší střelkyně: Juračková (9.B), Václavíková (9.C) – 4 góly
1.gól turnaje = Haltmarová (7.C)
1.přímý kop = 6.C
1.penalta = Šalamounová (7.B)

VOLEJBAL 
okresní kolo – kat.IV. 

- dívky A (Drozdová, Součková, Vanýsková, Skoumalová, Forajtová, Horká) – 1.místo 
- dívky B (Šubrtová, Hegerová, Heverová, Nevrklová, Vilhelmová, Vařeková, Březovská) – 2.místo
- hoši (Mikulenka, Maixner, Riedl, Lubina, Viktorin, Bezděk, Vogel, Krňávek) – 3.místo

ALFONZ jaro 2017
redakce:  Nikola  Bederková,  Eliška  Kovářová,  Adéla  Kotrlová,  Karolína  Malovaná 
Šárka Prokopová (všechny 6.B), Nikola Kocurková (6.C), Andrea Ficková (8.B), Demi 
Plíhalová, Míša Urbanová (obě 9.C), p.uč.Martina Fišerová
poslední strana: vytvořil  Kuba Závodný (3.B)
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 

uzávěrka 3. čísla ALFONZe 2016/17 –  14.4.2017
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Až do 15.2.2018 
budeme žít rok ohnivého Kohouta, 

který by měl být 
ve znamení odvahy, píle, spravedlnosti a kreativity. 

Tak toho pořádně využijte!
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