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BYLO-NEBYLO
Aktualizované informace o dění ve škole získáte na 

www.hluchak.cz.

 Dne 24.4. se pod vedením p.uč.Rutarové uskutečnila  exkurze do 
Mladé Boleslavi a 27.4. žáci 9.tříd s p.uč.Blahovou a Hudečkovou 
zavítali do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi.

 Pro šesťáky a sedmáky připravila na 28.4. p.uč.Suchanová zájezd do Ostravy na muzikál Josef 
a jeho úžasný pestrobarevný plášť autorů T.Rice a A.L.Webera (viz níže).
 Žáci 8. a 9.tříd absolvovali preventivní přednášky a besedy (Mám 15 let – co to pro mě znamená,  
Prevence viru HPV). Lektoři MěÚ Šumperk představili  páťákům práva a povinnosti nezletilých 
dětí.
 Testů Niques se zúčastnili páťáci v matematice, anglickém jazyce nebo předmětu Člověk a jeho 
svět.
 18.5. proběhlo fotografování tříd.
 Školní  družina navštívila  dopravní  hřiště,  zorganizovala  soutěže  Švihadlová  princezna 
a Florbalový král a tradiční Den dětí na školní zahradě.
 Od 22.5. do 26.5. jsme sbírali starý papír, jako vždy zejména na pomoc haitskému studentovi.
 Konzultační den byl vyhlášen na 23.květen, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků svolána na 
30.5.
 V anglickém jazyce soutěžili žáci 4. a 5.tříd dne 31.5.
 Jazykový kurz pro páťáky a šesťáky se odehrál na Severomoravské chatě ve dnech 5.-9.6.
 Vyučující 1. a 2.stupně a vychovatelky školní družiny se zapojili do dotazníku – skupinového 
šetření k inkluzi.
 Měsíc červen se neobešel bez školních výletů.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● konverzační soutěž žáků 4. a 5.tříd: okresní kolo – 1. M.Bebčák (4.C), 3. K.Žebroková (4.B), 
H.Hřebíčková (5.C), K.Horčičková (5.A) – obě 2.místo
● biologická olympiáda – krajské kolo: 5. A.Janderka (7.C)
● geologická olympiáda – ceslostátní kolo: 4. A.Janderka (7.C)
● fyzikální olympiáda – okresní kolo: 4. R.Vavřík, 6. J.Riedl (oba 7.B)

 - krajské kolo: 8. K.Vlk (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 

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva …
Petra Braunová: Dům doktora Fišera
Zuzana Pospíšilová: Školní detektiv

          : Školní strašidlo
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BYLI JSME NA SEVERCE
Jako každý rok, i letos naše škola pořádala anglický kurz pro 5. - 6. třídy na Severomoravské 

chatě. Kurzu jsme se zúčastnily i my (Kája, Šárka a Eliška). A jelikož víme, že popisování celého 
týdne by hodně z vás nebavilo, tak vám napíšeme jen to nejzajímavější. 

Celé  jsme  to  odstartovali  jízdou  autobusem.  Nezdá  se  to,  ale  i  ta  může  být  zajímavá. 
Poslouchaly jsme písničky z minirepráčku a hodně lidí se pořááááádně nadláblo.

Po tom, co jsme dorazili na Severku, jsme se ubytovali. Vzápětí se někdo na druhém patře 
projížděl v kufru po chodbě a křičel: „Jedu do Narnie!“ 

Myslím, že večer už jsme byli unavení, ale pár holek (včetně nás) si našlo energii na to, aby 
si popovídaly s panem učitelem Novákem na chodbě. To jsme vydržely až do večerky. Přiznejme si, 
bez vykládání aspoň hodinu po večerce by to nebyla ta správná Severka. Takže jsme ještě trochu 
pokecaly samy na pokoji.

Další den jsme se od našich spolužaček dozvěděly, že se jim samy od sebe otvírají dveře. 
Takže to nezůstalo bez nějakých těch hlášek jako: „Je tam Sáma!“ (SÁMA pro nás byla Samara). 
A samozřejmě,  že  holky nenapadlo  nic  jiného než  je  tam zavírat  a  držet  dveře,  aby se ostatní 
nedostali ven.

Při vyhlašování cen se nám do místnosti přimotal syn majitele Severky a řekl, že někdo 
hodil flašku z okna, tak ať ji jde vyhodit do koše. Když se zjistilo, kdo to byl, tak to nezůstalo bez  
výmluvy („To bylo omylem.“)

Jeden den byla diskotéka. Pořádně jsme se vyřádili, o tom není pochyb. Kromě tancování 
jsme také zpívali, protože takové srdcovky, jako je třeba Shape of  You, jsme si nemohli nechat ujít.

Severku jsme si hodně užili a přejeme totéž dalším ročníkům!
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S panem ředitelem Radovanem Pavelkou o Severomoravské chatě
Chutnalo vám jídlo? A co podle vás bylo nejlepší?

Ano, chutnalo. A nejlepší byla asi rajská.
Kolikrát jste napomínal za povídání po večerce?

To už si nepamatuju, ale číslo stejně není důležité,  důležitější je, jak dlouho si povídali. 
A navíc se to na takovém pobytu dalo čekat.
Myslíte si, že byli žáci ve vašich hodinách aktivní?

Ano, myslím, že se snažili. Ale bylo to jako ve škole, někomu to šlo líp a někomu naopak 
hůř.
Mrzelo vás, že se kvůli počasí zrušil výlet?

Výlet nebyl zrušený kvůli počasí, ale protože tam už polovina žáků byla minulý rok. Proto 
výlet na Hedeč bude až příští rok.
Byl podle vás tento rok na Severce lepší než ten minulý?

To se nedá posoudit, ale kdyby se to bralo z hlediska chování, tak ANO.
Kolik bodů byste dal letošnímu pobytu na Severomoravské chatě?

9, protože vždy musí být nějaká rezerva.
Eliška, Kája, Šárka a Nikča

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

  
 Nikča a poslední vtip Míša 

Perličky:
 Legie byly značky a centurie bylo ňáký centrum... (staří Římané by zaplakali)
 Politické strany v Římě: optimáti a popeláři  (ti nám dnes trochu chybí, třeba by na politické  
scéně trochu uklidili; správně - populáři)
 Muži ve starověkém Římě nosili tógu a tajgu. (a obouvali se do pouští a polopouští...) 
 Otroci neměli moc peněz,  byli  hloupí, nic neuměli jako kráva, nic nechtěli  dělat.  (to je ale  
informační guláš)
 Mezi vynálezy 2.pol.19.stol. patřil mobil přes ústřednu.  (ach jo, opravdu nebyl každý telefon  
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Říká vajíčko vajíčku:
 „Sejdeme se na cibulce.“

„Objednáno?“ ptá se číšník slečny. - „Vy sprosťáku,“ 
rozčílí se slečna, „zaprvé nejsem u vás žádná nána a 

zadruhé už jsem po obědě!“
Táta říká své dceři: 

„Holčičko, jestli zítra dostaneš 
z té písemky horší známku než 

jedničku, zapomeň, že jsem tvůj 
otec.“ 

Druhý den. „Tak co, jak jsi 
dopadla?“ - „A vy jste kdo, 

pane?“

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 jí 
řeknete, 

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.
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mobil)
 Jak se jmenovali  studenti,  kteří  se na protest  proti  okupaci ČSSR 1968 upálili? -  G.Husák, 
J.Palacký, J.Plocha (soudruh Husák by se divil; správně Jan Palach a Jan Zajíc)
 Která země patřila mezi korunní kolonie Velké Británie? - Německo, byla tam převaha indiánů. 
(a já pořád, odkud mohl Karl May znát tolik detailů o Vinnetouovi a spol.??)

M.F.

DO OSTRAVY NA MUZIKÁL
Dne 28.4.2017 vyrazili  6.-7. šesťáci a sedmáci na muzikál do Ostravy. Z redaktorek Alfonze 

tam byly: Nikča B., Eliška, Ady, Šárka a Nikča K.
Ráno jsme vyjížděli v 7:15 , v Ostravě jsme byli v 9:30. Když jsme přišli do divadla, paní  

učitelka Suchanová a paní učitelka Ondráčková nám rozdaly vstupenky.
Posadili jsme se a muzikál Josef a jeho pestrobarevný plášt'  začal. Byly i dvě přestávky. 

Josef, hlavní postava, měl 11 bratů, kteří ho vůbec neměli rádi, a tak ho hodili do studny..... Nebojte, 
vše dobře dopadlo. 

Celkově se nám všem muzikál docela líbil, a měli jsme dobrý zážitek. A určitě se to líbilo 
i ostatním a paním učitelkám.

Eliška a Nikča

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
5.B

třídní učitelka: p.uč. Laštuvičková
nejvyšší: Eda Špička

nejmenší: Áďa Slavíková
nejmladší: Eliška Smýkalová

5



ALFONZ - léto 2017                                                                                                      

nejstarší: Dominik Křístek
nejdelší vlasy: Anička Binderová, Eliška Jůzová

nejkratší vlasy: Dominik Křístek
nejkratší příjmení: Jiří Vlk

smíšci třídy: Patrik Bařica, Patrik Vogel
PC maniak: Franta Solař

nejchytřejší: Eliška Smýkalová, Matěj Pírek, 
Matylda Škrachová

největší čtenáři: Vojta Klimek, Eda Špička
největší cestovatel: Magda Králová
největší manekýna: Magda Králová
nejlepší zpěvačka: Ád'a Slavíková
největší sportovec: David Skýva

největší sportovkyně: Aneta Roláková
Nejvíc jdou tyto předměty:

česky jazyk: Matylda Škrachová
matematika: David Skýva

výtvarná výchova: Franta Solař
 Šárka 

 

KDYBY BYLY KDESI RYBY ...
s panem učitelem Václavem Novákem
Kdybych byl zvíře, byl bych: pes, protože mám psy rád
Kdybych byl rostlina, byl bych: tulipán, protože jsem nedávno viděl film „Černý tulipán“
Kdybych byl jídlo, byl bych: nudlová polévka, protože ji miluju
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Kdybych byl kniha byl bych: „Hoši od Bobří řeky“, protože je to poučná kniha pro chlapce
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych: duben, protože se začíná probouzet příroda
Kdybych byl nábytek, byl bych: pohodlné křeslo, aby si u mě ostatní odpočinuli
Kdybych byl historická postava, byl bych: kníže Václav, protože nosím jeho jméno
Kdybych byl prezident, tak bych: se vzpamatoval. 
Kdybych si mohl vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Šumperku, protože jsem Šumperák

s Honzou Barťoněm (7.B)
Kdybych byl zvíře, byl bych: mravenec, protože unese 2-5x tolik, kolik váži
Kdybych byl rostlina, byl bych: palma, protože je v tropech
Kdybych byl jídlo, byl bych: kebab, protože by mě měli všichni rádi
Kdybych byl kniha, byl bych: Harry Potter, protože je zábavná a je tam hodně akce
Kdybych byl měsíc v roce, byl bych: červenec, protože jsou prázdniny
Kdybych byl nábytek, byl bych: postel, protože by se na mě spalo
Kdybych byl historická postava, byl bych: Karel IV., protože byl významný panovník
Kdybych byl prezident, tak bych: napravil blbosti, co se učí ve škole
Kdybych si mohl vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Los Angeles (L.A.), protože tam 
jsou filmové hvězdy

Kája a Áďa

NEJVĚTŠÍ VÝCHOVNÉ CHYBY RODIČŮ
Nenechají své děti zažívat riziko

Rodiče chrání své děti i tam, kde to není potřeba. Není žádná katastrofa, když si dítě odře 
koleno. Děti věčně hlídané a opečovávané se bojí hýbat, jsou neobratné, neumí se vyrovnat s tím, že 
se jim občas nedaří. Nemají šanci emočně dozrát, malé sebevědomí mnohdy zakrývají arogancí. 

Sebemenší problémy řeší za děti
Brání dětem v rozvoji nezávislosti a samostatnosti.

Příliš je obdivují a stále chválí
Nejenže děti pak realita při porovnání s vrstevníky šokuje, ale přestanou věřit i  rodičům 

a jejich názorům, lžou a podvádějí.

Bojí se říct dětem ne
…. v obavě, že by je děti měly méně rády. Neuvědomují si, že rodina je první prostředí, kde 

se  mohou  naučit  prosazovat  své  názory,  přesvědčovat,  „bojovat“.  Není  třeba  za  každý  dobrý 
výsledek (v čemkoli) odměňovat dítě materiálně. 

Sami se neřídí tím, co říkají
Hodnotový systém je z větší části budován činy, ne slovy, a už vůbec ne lží!
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Poznej, co ti pomáhá vpřed 
a co tě drží zpátky. 

A zvol si cestu, 
která tě zavede 
k moudrosti. 

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

můžete  porovnat,  jestli  se  od  té  naší  liší.  V prvním 
případu si dokonce můžete potrénovat „slovenčinu“.

Ema Mrišková – Dolný Kubín (Slovensko)
Je vaše škola na něco zaměřená?
Sme  jazyková  škola  a  zameriavame  sa  na  projekty  a 
aktivity.
Odlišuje se vaše škola něčím?
Áno, naša škola sa odlišuje, sme asi najväčšia v našom 
meste. A aj asi tým, že máme vel´a vymeškaných hodín. 
Teraz sadíme zeleninu v školskej zahrade a vo vonkajšej 
učebne sa učíme.
Chutnají ti obědy ve školní jídelně?
Áno, chutia mi, ja zjem všetko, ako možem. Vždy mame polievku a druhý obed, potom nejakú 
vodu.
Je  na vaší škole šikana?

Šikanu sme tu mali, lenže už 
není  tak  moc.  Mali  sme 
rozhovor  s  policajtom  a 
dostali  sme  dotazník  na 
odpovede  ÁNO/NIE. 
Napríklad:   Pil  si  niekedy 
alkohol?  Mal  si  niekedy 
drogu?
Máte  školní  časopis? 
Pokud  ano,  jak  se 
jmenuje?

Mali sme časopis, lenže už ho zrušili. Volal sa jedným písmenom „I“.

Nikola Kůřilová – Nový Malín
Je vaše škola na něco zaměřená?
Ne, není.
Odlišuje se vaše škola něčím?
Spíš ne. Asi jen chováním děcek.
Chutnají ti obědy ve školní jídelně?
Já ve škole neobědvám, 
ale podle toho, co říkali 
ostatní, tak jim to moc 
nechutná.  Ale 1-2x 
týdně mají sladké jídlo, 
to jim chutná.
Je na vaší škole 
šikana?
Převážně jen na prvním 
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stupni.
Máte školní časopis? Pokud ano, jak se jmenuje?
Bohužel nemáme.

Kája

ANKETA 1 
Kde byste chtěli strávit své prázdniny?

Ptali jsme se 50 lidí.

Kája, Šárka a Nikča

NOVÝ TREND!
FIDGET SPINNER

Hele! Ono se to točí! Ano, věc, která se vejde akorát do ruky a umí se točit okolo své osy, 
uchvátila  mnoho lidí.  Nejen  v  Americe,  ale  i  u  nás  se  stala  tato 
původně antistresová hračka pro osoby s hyperaktivitou, autismem 
či chronickou úzkostí velkým hitem.

Sama jeden vlastním (a mám další objednaný) a musím říct, že 
i  mně to připadalo jako blbost,  ale když si  jenom jednou zkusíte 
s ním zatočit, tak už ho nikdy nedáte z ruky. 

A  z  čeho  je  tato 
hračka vyrobena? 
Je to vlastně jedno. Může 
být z jakékoliv materiálu, 

např. mosaz, nerezová ocel, titan, měď a nebo plast. Ale 
samozřejmě  si  můžete  jeden  takový  spinner  vyrobit  i 
doma ze dřeva, jen musíte počítat s tím, že se bude méně 
točit.

A jak je možné, že se tak rychle točí?
Základní spinner má ve středu ložisko a další 3 ložiska 
okolo. Ložiska můžeme podle druhů třídit na dvě skupiny, 
a to: rotační a nebo lineární (netočí se, ale posouvá).

Fidget spinner je ve školách už tak populární, že ho mělo tolik žáků, (kteří se kvůli němu 
nedokázali soustředit na učivo), až ho musely někde i zakázat.

     TAK POZOR, AŤ TO TAKHLE NEDOPADNE I U NÁS!
Dokonce si můžete do mobilu stáhnout spinner jako aplikaci Ketchapp.
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u moře - 60% (30)
na táboře - 12% (6)

kdekoliv s rodiči - 8% (4)
s kamarády- 6% (3)
u počítače - 6% (3)

s babičkou a dědou - 4% (2)
na horách - 2% (1)
v posteli - 2% (1)
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Protože originální název je příliš dlouhý a anglický, Češi už vymýšlejí svá pojmenování, 
např.točítko, prstotoč, roztočík, káča 21.století...

Kája

HLÁŠKY UČITELŮ
Poznáte, kdo říká...?

Míša

ANKETA 2
CO NA TO DĚTI?

Po dobrém ohlasu na tento nový nápad, jsme se rozhodly, že uděláme pokračování! :) 
Chceme poděkovat všem, co nám odpověděli! 

1. Proč některé děti z velkých měst jezdí na školu v přírodě?

2. Proč my Češi nemáme moře? 

3. Které (2) dny jsou svátek Cyrila a Metoděje? (DATUM)

Správné odpovědi:
1. Protože je jejich město znečištěné (např. Praha),  jezdí do přírody .
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Magdalena Králová 5.B
Protože tam je špatný vzduch. tak

aby ho nedýchali.

Zuzka Pavlíková 5.C
Protože se jim ve městě nelíbí.

Honza Janů 2.A
Kvůli fotbalu.

Pavla Reichlová 2.A
Protože nemají ve městě školu.

Julie Horová 3.A
Aby se něco naučili.

Anežka Solařová 3.A
Aby se provětrali.

Matylda Škrachová 5.B
Protože ČR je ve středu Evropy.

Daniel Špaček 3.A
Protože jsme v srdci Evropy.

Kája Vogelová 3.B
Protože jsme uprostřed.

Tereza Ficková 3.C
19.7 – 20.7.

Klára Kučerová 5.C
5.7  – 6.7.

Alžběta Stanzelová 3.A
3.7 - 4.7.

 Vše ze stolu, jen pisátka si nechte.
 Mistře! Neřečni! Neslyšim! 

 Ty mede! 

 Jedna, druhý, obě, obě.
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2. Protože jsme ve středu Evropy a moře je u krajů Evropy.
3. 5.7. – 6.7.

Kája a Nikča

RECEPIS
Olejová buchtička

HRNKOVÁ

Ingredience:
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru krystal
1 prášek do pečiva
3 vejce
1 hrnek mléka
1 hrnek oleje
2 lžíce kakaa

Ovoce:
jahody, borůvky, červený rybíz, maliny

Postup přípravy:
Všechny ingredience smíchat v míse, vymazat plech a vysypat strouhankou. Na těsto dát ovoce a 
péct asi 35 minut na 180° C.

dobrou chuť vám přeje Demi
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SPORT 

VOLEJBAL 
krajské kolo – kat.IV. 

dívky  –  4.místo  (Horká  –  7.C,  Šimková  –  8.B,  Drozdová,  Součková,  Skoumalová,  Forajtová, 
Davidová – všechny 9.A, Vanýsková – 9.C)

VYBÍJENÁ 
Vikýřovice

mladší kategorie (3.třídy) – 2.místo
starší kategorie (5.třídy) – 1.místo

DEN DĚTÍ
ve školní družině

???
Věděli jste, že téměř polovina dětí hraje 
denně Minecraft a každé šesté je na této 

hře závislé?

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

časopisu. Nezapomeňte k tajence uvést své jméno a třídu. Nabízíme tentokrát věcnou cenu. Minule 
vyhrály předbíhačku Anna Petruňová ze 4.B a Lucie Blíhalová ze 4.C.

1. Slunce vydává světlo a ….
2. Co se snese ráno na trávu? 
3. Táta a ….. 
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4. Jaro, léto, ......., zima
5. Všude dobře …... nejlépe
6. V létě si dáme studený …....
7. Dáš si točenou nebo kopečkovou ….....?
8. Ten nalíčený, který se předvádí v cirkusu
9. Pampelišky, tulipány, růže jsou …....? (zdrobněle) 

10. V čem stanujeme? 
11. Suchá tráva, která se dává koním 
12. Modré lesní plody(borůvky) 
13. Co si bereme na sebe, když jdeme plavat? 
14. Strava 
15. Prolézá hlínou a nevíte, kde má hlavu 
16. Karetní hra nebo taky  počasí 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
10
11

X
12
13
14
15
16

                                                                 Míša a Demi
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RECEPIS 2
Polévka z řapíkatého celeru

Ingredience:
100 g másla
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
5 - 7 řapíků celeru
trojúhelníček taveného sýru
0,5 l vody
sůl
pepř
200 g zakysané smetany

Postup přípravy:
1. V hrnci rozpustíme máslo.
2. Přidáme mouku a vytvoříme jíšku.
3. Do jíšky dáme trojúhelníček taveného sýru.
4. Necháme roztavit, přidáme vodu, celer nakrájený na kostičky, pepř a sůl.
5. Vaříme do změknutí celeru..
6. Vše rozmixujeme a přidáme zakysanou smetanu.
7. Můžeme podávat i s krutonky.
                  
  Ať vám chutná!

Demi

14



ALFONZ - léto 2017                                                                                                      

ALFONZOVY NAROZKY
28.6.2017

Časopis ALFONZ má 20.narozeniny a vy můžete být součástí jeho oslav. 
Třídy 2.stupně se rozdělí (nebo nalosují) do jednotlivých disciplín tak, aby se každý 
žák zúčastnil alespoň jedné disciplíny. 

Sledujte  pečlivě  místo  a  čas  začátků  jednotlivých  disciplín.  Pokud  se  váš  
zástupce nedostaví včas, může být vyškrtnut a třída nezíská žádný bod.

Začínáme všichni v 8.05 v tělocvičně (v 8.00 vás ze tříd odvedou třídní učitelé). 
Soutěže proběhnou ve škole i venku, zvolte proto vhodné oblečení a obutí.

Žákům je zapovězeno libovolně se pohybovat v prostoru školy a kolem ní.
Hrajte férově, naším cílem je den si užít, ne se hádat a otravovat atmosféru.

DISCIPLÍNY

společné: 1. sedánek (všichni) 
        2. pyramida (všichni)
        3. poušť (10 žáků)
        4. tichá pošta (10 žáků)

jednotlivé ročníky (min.10 žáků z každé třídy): 
1. koridor smrti
2. běh v pytlích
3. chůdy
4. šplh na Mount Everest

jednotlivci: 1. volské oko
     2. piškvorky
     3. lentilky
     4. medvěd
     5. šoulátko
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ALFONZ léto 2017
redakce:  Nikola  Bederková,  Eliška  Kovářová,  Adéla  Kotrlová,  Karolína  Malovaná 
Šárka  Prokopová  (všechny  6.B),  Demi  Plíhalová,  Míša  Urbanová  (obě  9.C), 
p.uč.Martina Fišerová

poslední strana: Jaromír Černohous (2.C)
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 

uzávěrka 4. čísla ALFONZe 2016/17 –  22.6.2017

16

Děti dnes nezajímá 
svět dospělých. 

Přitom vyzvídání, 
co velcí tropí, 

bývalo pro děti 
nejzajímavější 

zábavou. 
Dřív děti chtěly být 
dospělé, dnes nikdo. 

Všichni chtějí 
výsady a pohodu, 

ne povinnosti.
JOHN TYLOR 

GATTO – učitel  
roku, New York


