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PŘEČTĚTE SI:
 s.3: Thanksgiving Day
 s.5-6: Na kus řeči s paní učitelkou Chrastinovou
 s.7: Jak se učil M.Pírek jezdit na kole
 s.8: Můj sen (p.uč.Blahová, K.Bernardová)
 s.8-9: Představujeme – p.uč.M.Mikulová, Yana 

   Shtientsova – 7.C, třída 9.A
 s.10-11: Nováčci v knihovně Alča a Lucka
 s.12: Anketa – Co na to děti?
 s.13: Kdyby byly kdesi ryby – p.uč.J.Motl
 s.14: Anketa – Co byste popřáli učitelům a žákům k Vánocům a do nového roku?
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BYLO-NEBYLO
Aktualizované informace o dění ve škole získáte na 

www.hluchak.cz.

 Celá řada tříd navštívila nově otevřenou knihovnu T.G.Masaryka.
 Dne 19.9. absolvovali  deváťáci tradiční  Jesenícký okruh a 2.10. 
dějepisnou exkurzi na pevnost Hůrka. Také v průběhu října navštívili 

úřad práce a dne 6.11. prezentaci středních škol Scholaris na gymnáziu.
 Třídní schůzky proběhly dne 3.10. a konzultační den 21.11.
 5.třídy jeli do planetária (17.10.) a 4.třídy na dopravní hřiště (19.10.)

 V týdnu od 22. do 26.10. se žáci 2.stupně zapojili 
do  projektového týdne pořádaného  ke 100. výročí 
založení  republiky.  V  rámci  hodin  dějepisu  mj. 
vytvářeli  plakáty  k  připomenutí  jednotlivých 
mezníků  naší  historie.  Zásluhou  p.uč.Václavíka 
a mnoha  žáků  také  vznikla  jedinečná  výstava, 
o které informoval i místní tisk.
 Dne  1.11.  jsme  se  zúčastnili  štafety  festivalu 
Město  čte  knihu;  program  věnovaný  Jiřímu 
Brdečkovi  si  připravila  třída  9.B  pod  vedením 
p.uč.Suchanové.
 Tentýž den připravila školní družina Dýňování.
 Týden  sběru  starého  papíru proběhl  od  5.  do 
9.11.
 Akce Senioři a děti společně byla určena žákům 
6.tříd dne 12.11.
 Dne  16.11.  navštívili  žáci  3.tříd  Rudolfinum 

v Praze.
 V  dějepisné  olympiádě soutěžili 
osmáci  a deváťáci  dne  20.11., 
v olympiádě z ČJ 21.11. Šesťáci byli 
prověřeni  z  dopravní  výchovy testy 
ČŠI.
 Ve dnech 23. a 27.11. bylo zahájeno 
plavání 3. a 4.tříd.
 Program Staré pověsti české viděly 
4. a 5.třídy v tělocvičně dne 26.11. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● Město čte knihu
výtvarná soutěž – 3.kategorie: 2. O.Janků (7.A), T.Šubrtová (7.C)
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próza - 2.kategorie: 2. E.Rosáková (3.C)
6.-9.roč.: 3. S.Pospíšilová (9.B)

● Přírodovědný klokan - školní kolo: 1. A.Janderka (9.C), 2.-3. J.Heděnec (8.A), V.Vodák (9.C)
Kadet – okresní kolo - 5. A.Janderka (9.C)

 
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 

THANKSGIVING DAY
Ve čtvrtek 29.11.2018 se v hudebně školy uskutečnilo dlouhodobě připravované vystoupení 

v  angličtině  na  téma  Thanksgiving  Day.  Divadlo  hrála  skupinka  paní  učitelky  Nevrklové  pro 
sedmáky a šesťáky.

Já  osobně  jsem  si  zahrála  maminku  dvou  mých  spolužáků  o  hlavu  vyšších,  takže  mi 
připadala nejlepší scéna, když jsem si při děkovačce stoupla na stoličku a vypadala jsem tak větší 
než ostatní. Určitě pro všechny, kteří představení viděli, byla nejvtipnější hudba ve scéně, kdy indián 
(Kuba Driml) zabíjí jelena (David Skýva).

Myslím, že diváci i učitelé a hlavně my herci jsme měli z představení skvělý pocit z dobře 
odvedené práce.

Ostatní účinkující : 
děti : O. Janků, K. Horčičková, 7.A
vypravěč : L. Tomanek, 7.A
žena : Z. Račáková, 7.B
muž : G. Skokanová, 7.A
indiánka : N. Charvátová, 7.A
mrtvoly : N. Štriczová, K. Pozníčková, 7.A ,  E. Brachtlová, 7.B
kulisáci / zvukaři : J.Vlk, V. Klimek, 7.B , D. Mrkos, 7.C

Antonie Kesslerová, 7.A
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JAK NÁS UČIL TONDA OBAL
Dne 13.11. byla v učebně přírodopisu uspořádána přednáška o třídění a recyklování odpadu.
Přednášející měl s sebou plno ukázek a hru, která se týkala správného třídění odpadu. Také 

pouštěl poučná videa, třeba o tom, jak se recyklují plasty, co se dělá s plnými skládkami, co se 
vyrábí  z  použitého  a  recyklovaného  plastu,  proč  odvážet  odpad  na  skládky,  nespalovat  doma 
odpadky...

Lucka

NECH BROUKA ŽÍT...
Dne  1.11.  2018  se  uskutečnila  v  učebně 

přírodopisu výstava hmyzu. Prezentoval ji pan Karel 
Švec.  Bylo  tam  více  než  50  druhů  bezobratlých 
živočichů. Mohli jsme vidět jak jedovaté, tak i jedlé 
živočichy. Dokonce ti,  co chtěli,  si mohli  nějakého 
brouka  podržet  nebo  ochutnat  moučného  červa. 
Dokonce jedna strašilka mohla okusit svobodu, ale naštěstí byla zase polapena 

Takovýto  koníček  není  zrovna  nejlevnější.  Ptaly  jsme  se,  na  kolik  to  cca  přijde  ročně. 
Dozvěděly jsme se, že se to pohybuje okolo 50 000 Kč. Prvním ,,broukem“ pana Švece byla ploštice 
velká. 

Evča

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Jak vidíte, předvánoční nadílka je bohatá a čeká na to, až dorazíte do školní knihovny pro 

čtení, třeba na zimní prázdniny 

Magazinerová, Lauren: Souboj čarodějů
Griffiths, Andy: Zřeštěný dům na stromě (39 pater)
Brdečka, Jiří: Kresba slovem, slovo kresbou (Město čte knihu) 
Parachini-Deny, Juliette – Dupin, Olivier: Království poníků (Napínavý začátek, Bláznivé závody)
Rožnovská, Lenka: Vašek Prášek Mydlinka
Müllerová, Karin: Případ Caruso
Daneshvari, Gitty: Ghúlmošky (Co je ta ghúlmoška zač?)
Sekora, Ondřej: Pošta v ZOO
Nejkrásnější pohádky o pyšných princeznách
Závadová, Kateřina: Jak písmenka stromovala na bydláku
Žáček, Jiří: Krysáci jsou zase spolu
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Lindgrenová, Astrid: Bratři Lví srdce
de Goldi, Kate: Frankieho otázky před spaním
Holub, Jiří: Prostě na mě zapomněli
Schwabová, Victoria: Můj anděl strážný (Nové začátky)
Procházka,  J.  W.  -  Smolíková,  Klára:  Tajná  dvojka  A +  B 
(Zločin mezi dinosaury, Poprask v divadle kouzel)
Chee, Traci: Moře inkoustu a zlata (Čtenářka)
Matocha, Vojtěch: Prašina
Wilsonová, Jacqueline: Nečekané prázdniny
Yoonová, Nikola: Slunce je také hvězda
Robinsonová, Tammy: Normálně jiní
Gervaisová, Alison: Jen 27 dnů
Ježková, Alena: Staré pověsti české a moravské
Jarolímková, Stanislava: Zajímavosti ze svět.dějin 2
Kobylka Karolínka
von  Kessel,  Carol:  Čarodějky  z  jezdecké  školy  (Kouzelná 
kniha)
Walliams, David: Půlnoční gang

HOLKY Z KNIHOVNY DOPORUČUJÍ
Filmy: 
- Zlodějka knih (The Book Thief)
- Ladíme (Pitch Perfect)
- Všem klukům, které jsem milovala (To All the Boys I've Loved Before)
- Všechno nejhorší (Happy Death Day)

Tip  na  film  od  dospěláků: Rozhodně  zajděte  na  Bohemian  Rapsody,  a  pokud  jste  dosud 
neposlouchali písničky skupiny Queen, zamilujete si je! A u životního příběhu zpěváka Freddieho 
Mercuryho  budete  ronit  slzy.  Po  zhlédnutí  filmu  by si  každý  přál  být  na  koncertu  Queenů  ve 
Wembley!

Seriály: 
-Stranger Things
-13 Reasons Why          zapsala Kája

NA KUS ŘEČI
s paní učitelkou Andreou Chrastinovou

Kdybyste mohla odjet do nějaké cizí země, kam by to bylo?
Do Kazachstánu, Estonska, Laponska a na Aljašku.

Kdybyste byla bohatá, co byste udělala, koupila … ?
Procestovala bych celý svět a přispívala na onkologii, dětské domovy, Klokánky a zvířecí 

útulky.
Kdybyste mohla na chvíli vrátit čas, kam byste se vrátila?
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Pokud  by  to  bylo  v  období  mého  života,  určitě  bych  se  vrátila  do  dětství.  Pokud  do 
jakéhokoli období historie, pak bych se chtěla podívat do raného středověku.
Kdybyste si měla vybrat, v jakém století byste chtěla žít, v kterém by to bylo?

V období na přelomu 19. a 20.století.
Kdybyste nebyla učitelkou, co byste dělala?

Jedině biochemičku.
Kdybyste mohla potkat nějakou slavnou osobnost, kterou byste si vybrala?

Dalajlámu.
Kdybyste vše věděla, co byste udělala?

Nechtěla  bych  být  vševědoucí,  ale  pokud  by  tomu  tak  bylo,  vymyslela  bych  léky  na 
nevyléčitelné nemoci a materiály, které nezatěžují přírodu.
Kdybyste se vrátila na základní školu, co byste udělala nebo změnila?

Neměnila bych nic, na „základce“ se mi líbilo.
Kdybyste byla prezidentkou, co byste udělala nebo změnila jako první?

Snažila bych se snížit nezaměstnanost na úplné minimum.
Kdybyste mohla udělat nějaký dobrý skutek, co by to bylo?

Dobré skutky dělám, abych lidem pomohla nebo udělala radost. Ale nemluvím o nich 

za rozhovor děkuje Lucka

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

vybrala Alča 
Perličky:

 Obrazové prameny najdeme v galanterii. (dnes se prostě dá koupit cokoli; správně v galerii)
 Předchůdce člověka byl antilopiték. (někdo je příbuzný s opicí, někdo s antilopou)
 Co všechno využívali lidé z uloveného mamuta? - chobot (Pohlreich by čuměl!)
 Kdo patří k duchovenstvu? -  jetplišky a byskupové  (a tak nějak vypadá vyjadřování jednoho  
z lepších žáků české národnosti)
 Vysvětli obrazné sousloví “bílá vrána”: jméno zvířete (těšilo mě, černá ovce)
 Nacismus byl k udržení míru ve světě. Křišťálová noc byla noc, kde padal sníh.  (už opravdu 
ničemu nerozumím...)
 Mnichovskou dohodu podepsali za Francii Stalin a za Británii Chomutoteles. (tak ten pocházel  
určitě z Chomutova)
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Tati, prosím tě, kolik je hodin?
Za pět minut pět. 

Ale já nechci vědět, kolik bude za pět 
minut, já chci vědět, kolik je teď.

Ptá se paní učitelka: 
Co bylo po smrti 
Karla Velikého ?

Pepíček: 
Prosím, pohřeb.

Co se stane zkřížením 
hada a ježka?
Ostnatý drát.

Jaký je rozdíl mezi 
losem a sobem ?
Na los můžeme 

vyhrát.

Kdy můžete na 
podzim vonět 

jarem ?
Když umýváte 

nádobí.

Víte, proč jsou autobusy 
označené číslem i vzadu ?

Abyste věděli, který autobus vám 
právě ujel.
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 Podmínky vzniku starověkého státu: zdi, hradby, vojsko a mír. 
 Co vzniklo z mědi a cínu? - keramické nádoby, hrnčířský kruh (nerozbitná keramika)
 Co mohli Evropané převzít od Arabů? - křtinový cukr (amen)
 Kyjevská Rus vznikla z východního Slovenska; zakladatel byl Měšek z rodu Měškovců.
 Rotunda byl kostelík z doby Karla IV. (Karel prostě dokázal i cestovat časem)
 Velkou Moravu založila Libuše. 1.vládcem na Velké Moravě byl Sámo. (a Sámovu říši měl jako  
vedlejšák)
 Gombík je tlačítko/ výstupek v rotundě pro oltář.
 Sudokopytník má sudý počet chodících noh. (ty nechodící mu visí doma na zdi)
 Míza je pozůstatek moku. (asi toho pěnivého – pivíčka)
 Oko se skládá z rohovky, duhovky a skleněnky. (jdeme si zahrát kuličky – hurá)
 Ptáky v sadech nechceme, protože by je sežrali draví ptáci. (a kdo sežere ty dravé ptáky...)
 Ptáky v sadu chceme, protože nám ožírají úrodu. (taková ožraná úroda, to je ale mňamka)
 Význam  včel:  sem  tam  nám  oplodní  nějakou  kytičku.  (nejnovější  hit  genetiky  –  vzniká  
včelokytka či kytkovčela)
 Rozdíl mezi včelou a vosou: včela bodne jednou a odchází, vosa bodne víckrát a odcházím já.
 (předpokládám, že do věčných lovišť)
 Sliny se hromadí při myšlení. (slintám, tedy myslím)
 Nejvíce hmatových buněk je na nose.  (proto do všeho strkáme rypáčky)

         p.uč.V.Blahová a M.F.

JAK JSEM SE UČIL JEZDIT NA KOLE
Matěj Pírek, 7.B

Znáte také to přísloví „žádný učený z nebe nespadl“? Tak to platí i pro mě. Neznám nikoho, 
kdo by sedl na kolo a hned ujel několik kilometrů.

Jako malý jsem jednou dostal  odrážedlo.  Vůbec jsem 
nevěděl, k čemu to je. Tak to tam pár dní leželo. Jednoho 
dne si sednu na odrážedlo a okamžitě padááám. Už jsem 
ho nikdy nechtěl  vidět.  Ale  znáte  to,  malé  děti  pořád 
chtějí  zkoušet  něco  nového.  Takže  jsem  s mamkou 
a taťkou  šel  na  náš  malý  dvoreček,  protože  v té  době 
jsme  bydleli  úplně  někde jinde  než  teď.  Zkoušíme  to 
a zkoušíme  a helemese,  ono  to  jde.  Po  několika 
minutách jsem jezdil o 106. Bavilo mě to tak, že jsem 
chtěl neustále jezdit i doma a večer jsem byl naštvaný, 
že musím jít spát. 
Po nějaké době jsem už  byl  hodně rychlý a  rodičům 
jsem neustále  ujížděl,  tak  se  rozhodli,  že  mi  vymění 
odrážedlo  za  malé  kolo.  A zase  jsem byl  na  začátku. 
Padal  jsem a  vztekal  se,  že  mi  to  nejde,  tak  mi  táta 
namontoval  postranní  kolečka.  Hned  to  bylo  lepší, 
přestal jsem se bát, že spadnu.
Postupem času jsem se zlepšoval a po pár týdnech jsem 
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jezdil i bez koleček.
Mám radost, že mi rodiče věnovali tolik času a na kole jezdím dodnes.

obrázek: David Cigánek, 2.A

MŮJ SEN
paní učitelka Vladimíra Blahová

Svůj  sen  jsem  si  už  splnila. 
Odmalička  jsem  chtěla  být  učitelkou 
přírodopisu a tělocviku. Od 6. třídy jsme ve 
škole každý rok psali na papírky, čím chceme 
být,  a  já  jsem  pokaždé  napsala  to  stejné: 
učitelka přírodopisu a tělocviku. Po tom, co 
jsem ukončila studium, jsem napsala mé paní 
učitelce,  že jsem ho ukončila a že se vážně 
stanu  učitelkou.  Ona  mi  na  to  řekla,  že  si 
úplně  pamatuje,  jak  jsem to  vždy psala  ve 
škole na papírky.

Zuzka a Áďa
obrázek: Elenka Marková, 3.A

Kateřina Bernardová, 7.C
Můj sen je stát  se fotografkou. Focení už se věnuji přes rok. Přivedla mě k němu moje  

kamarádka, která  se chtěla přihlásit  do fotografického kroužku, a tak jsem se přidala.  Nejraději 
fotografuji zvířata a rostliny. Focení mě moc baví a doufám, že mě bude bavit i nadále…

PŘEDSTAVUJEME
paní učitelku Michaelu Mikulovou

Proč jste si vybrala zrovna naši školu?
                                                           Protože je nejlepší :D
                                              Proč jste si zvolila toto povolání?
               Ráda pracuji s lidmi i dětmi. Vzájemně se od sebe stále učíme něco nového.
                                                        Máte ráda svoji třídu?
                                            Ano. Těším se, až ji ještě lépe poznám.
                                                             Vaše záliby?
                                 Literatura, filmy, turistika v přírodě, plavání, bruslení.
                                                        Nejoblíbenější film?
                                                          Prokletý ostrov 
                                             Nejoblíbenější zpěvák/zpěvačka?
         Nemám. Poslouchám různé žánry a mám oblíbené písničky od různých interpretů.
                                                        Nejoblínější jídlo?
                                                Tvarohové knedlíky s borůvkami .

Který předmět nejraději učíte?
      Učím angličtinu a češtinu a baví mě oba.
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Který předmět jste měla ráda jako malá?
Hudební výchovu.

A který předmět jste neměla ráda?
Přírodovědné předměty, jako jsou matematika, fyzika, chemie, jsem měla v menší oblibě, ale někdy  

mě také bavily.
  

Ady a Evča 

Yanu Shtientsovu ze 7.C
Yana chodí od letošního školního roku na naši školu 

s bratrem Matvieiem (8.B).

Odkud jsi?
Z Ukrajiny.

Proč jste se přestěhovali do Šumperka? 
Protože můj tatínek bydlel v České republice jeden rok 

a zalíbilo se mu tady, tak jsme se sem přestěhovali…
Proč chodíš zrovna Hluchák? 

Protože je to blízko od našeho bydlení.
Líbí se ti v Šumperku? 

Moc se mi tu líbí.
Co ti nejvíce chybí z Ukrajiny? 

Příbuzní mi moc chybí a také kamarádi.
Jak ti jde čeština? 

Jo jde, ale mohlo by to být lepší.
Zuza, Evča, Ady

obrázek: Olinka Podlevska, 3.A

9



ALFONZ – podzim 2018                                                                                                     

9.A
třídní učitelka: p.uč.Ilona Pavlíková

Kdo je největší: O.Příhoda
Kdo je nejmenší: K.Šalamounová 

Kdo je nejstarší: S.Šmotková
Kdo je nejmladší: T. Hudos

Kdo nejvíc cestuje: E.Juříková
Kdo je nejchytřejší: T.Hudos

Kdo nejkrásněji kreslí: S.Šmotková
Kdo má nejdelší vlasy: V.Daňková
Kdo má nejkratší vlasy: M.Doležal

Třídní šašek: P.Krobot
Kdo nejvíc čte: K.Ludvíková 

Kdo nejvíc sportuje: K.Stančíková

Ady a Evča

NOVÁČCI V KNIHOVNĚ
Lucka Blíhalová, 6.C
Alča Mazánková, 6.B

Co rády děláte ve volném čase?
Lucka: Jezdím na koni a kreslím.
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Alča:  Ráda čtu,  ale taky ráda jezdím na koni, tancuji 
zumbu a peču.
Který je váš oblíbený sport kromě jízdy na koni?
L: gymnastika
A: zumba
Která je vaše oblíbená kniha a proč?
L:  Serafina a  rozštěpené srdce,  protože Serafina byla 
hodně zvláštní a výjimečná a to se mi líbilo.
A:  Duhové  kouzlo,  protože  ta  knížka  byla  hodně 
zajímavá.
Co vás přivedlo do knihovnického kroužku?
L: přístup ke knihám
A: Ráda čtu.
Vyluštili jste někdy správně tajenku v Alfonzovi?
L: Ano a dokonce jsem dostala i předbíhací kartičku.
A: Ne, protože jsem tajenku ani nikdy neluštila.
Jaké místo mimo Evropu byste chtěly navštívit?
L: Hawaii
A: Kanadu

zapsala Kája

Bob Kovářík (6.B): ilustrace podle filmu Cesta do  
pravěku, příspěvek do výtvarné soutěže pořádané v rámci festivalu Město čte knihu
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ANKETA 1
Co na to děti?

Kolikátého října slavíme výročí vzniku samostatného Československa?
Emma, 3.C: 28. října
Pavel,  2.A: 21. října
Anetka, 1.B: 30. října

(správná odpověď: 28. října)

Kteří ptáci odlétají do teplých krajin?
Matěj, 3.A: jiřička

Adam, 2.A: vlaštovky
Eliška, 1.B: vlaštovky

(správná odpověď: např. čáp, vlaštovky)

Jak se říká málo větrnému a slunečnému počasí na začátku podzimu?
Pavlína, 3.A: babí léto

Sofe, 3.B: babí léto
Filip, 4.B: apríl

(správná odpověď: babí léto)

Které stromy na podzim neopadávají?
Albert, 3.C:  jehličnaté stromy
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Amélie, 3.A: listnaté stromy
(správná odpověď: jehličnaté stromy)

Eliška Šenovská, Petr Kubíček, oba 4.A 
fotografie ze školní výstavy ke 100 letům republiky

KDYBY BYLY KDESI RYBY …
s panem učitelem Josefem Motlem

Kdybych byl zvíře, byl bych: medvěd, protože má zimní spánek.
Kdybych byl rostlina, byl bych: kaktus, protože má bodliny a je nebezpečný.
Kdybych byl historická postava, byl bych: James Cook, protože rád cestoval.
Kdybych byl jídlo, byl bych: jídlo pro lidožrouty, ale moc by si nepochutnali. 
Kdybych byl nábytek, byl bych: věšák, protože jsem vysoký.
Kdybych byl herec, hrál bych v: komedii. Každý učitel je svým způsobem herec.
Kdybych si mohl vybrat, ve kterém městě budu žít, bylo by to v: Šumperku, protože tady je pěkná 
příroda.

zpovídaly Naty a Zuzka

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. 
Minule vyhráli Ayrton Lambertucci (6.B) a Kateřina Janíčková (4.A).

1. Jak se jmenuje otec Lisy, Barta a Maggie v seriálu Simpsonovi?
2. Jak se řekne slovensky „leden“?
3. Co se na podzim zbarvuje a padá na zem ze stromů?
4. Jak se jmenuje oblast, kde můžeme sbírat houby a je zde plno stromů?
5. Doplň: jaro, léto, ……, zima
6. Jak se řekne anglicky slovo pracovat?
7. Jak se říká usušené trávě?
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8. Antonymum (opak) slova „noc“
9. Jaká hvězda nám dává svit a teplo pomocí svých paprsků?

Kája a Zuzka

ANKETA 2
Co  byste popřáli svým učitelům a spolužákům 

k Vánocům a do nového roku ? 

Richard : Žákům, aby byli chytří a aby dostali 
hodně dárků. A učitelům hodně štěstí a zdraví. 
Sofie: Pěkné Vánoce všem. 
Arin:  Učitelům, aby měli hodné žáky, aby je 
moc nezlobili. Aby  taky přijel náš tatínek za 
námi domů. 
Maty:Všechno  nejlepší,  hodně  zdraví  a  ať 
nikdo ve třídě nezlobí. 
Jirka: Hodně štěstí a zdraví.

všichni 2.B

Adéla, 4.B: Hodně štěstí, lásku a pohodu.
Barča,  8.C:  Ať  s  námi  nemají  tolik  práce. 
A žákům, aby měli lepší známky.

Co byste popřály svým kolegům 
a žákům 

k Vánocům a do nového roku ? 
p.uč. V.Hudečková:  Kolegům pevné nervy se 
žáky, aby je neodradilo vystupování a jednání 
některých  žáků.  A žákům,  aby  našli  kladný 
vztah  matematice.  

p.uč.V.Blahová: Žákům co nejdelší prázdniny, 
co nejméně úrazů a více chuti do života. A kolegům nadšenější děti ...

p. vychovatelka L.Janků: Hlavně zdraví, spokojenost, radost a chuť do života.

p. vychovatelka D.Gabrielová: Všechno nej, ať mají  úspěchy ve škole a hlavně rozum. 

p.uč. H.Horáková: Hodně zdraví a trochu štěstíčka. 
zapsaly Evča , Zuzka  a Ady; obrázek: Eliška Kovářová, 8.B

RECEPIS
Štr  ůdlová sluníčka   

Ingredience:
4x  jablka                                                   
1x skořicový nebo vanilkový cukr 

14



ALFONZ – podzim 2018                                                                                                     

1x listové těsto 
jednu lžíci cukru krupice 

P  říprava  : 
• Jablka oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Přimícháme skořicový cukr a podle 

toho, jak budou sladká, ještě příp. dosladíme cukrem.
• Listové  těsto  rozválíme 

a pomocí  skleničky 
z něho  vykrájíme 
kolečka  .  Na  polovinu 
kolečka  dáme  směs 
z jablek,  druhým 
kolečkem ji přiklopíme a 
okraje  důkladně 
přimáčkneme vidličkou. 

• Kolečka nahoře můžeme 
nějak  ozdobit  kousky 
jablek. 

• Pečeme  cca  30min. 
v troubě při 150 °.

Doba přípravy : 45min.
Počet kusů : 15
Přeji dobrou chuť.  

vyzkoušela Evča 

SPORT 
   ATLETIKA                                                          
Atletický čtyřboj

krajské finále – kategorie IV. - hoši: 3.místo (J.Bartoň, R.Vavřík, D.Březovský, T.Fiala – všichni 
9.B, O.Suchý – 8.B)

FLORBAL
okresní finále – III.kategorie – dívky – 3.místo
(Urbanovy,  Slavíková,  Švédová,  Čtvrtlíková,  Potěšilová,  Kovaříková,  Pešková,  Vepřková, 
Minaříková, Poláková, Račáková, Kesslerová, Sittová)

ORIENTAČNÍ BĚH
(uvádíme pořadí do 5.místa)
D3 2. K.Závodná
D5 1. A.Tomanková, 4. P.Reichlová, 5. L.Reichlová
D9 5. M.Müllerová
H3 4. A.Krtička 

H5 4. F.Polášek
H7 2. A.Jordán
H9 3. V.Polášek
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PŘESPOLNÍ BĚH
okresní finále – kategorie III. hoši: 2.místo (L.Tomanek, O.Janků, A.Jordán, P.Vogel, J.Kristek, 
Š.Kabourek)

- kategorie IV. hoši: 2.místo (M.Jecu, M.Horký, D.Blíhal, M.Tyl, F.Podhorný)
- kategorie IV. dívky: 2.místo (Š.Prokopová, E.Kovářová, N.Bederková, A.Daňková, V.Hegedüšová)

MINIFOTBAL
okresní  kolo  –  kategorie  IV.  -  3.místo:  M.Jecu,  M.Horký,  D.Blíhal,  M.Tyl,  T.Fiala,  D.Jílek, 
R.Karkoška, J.Klimeš, D.Saňák, M.Baum, T.Chládek, F.Podhorný

ALFONZ podzim 2018
redakce: Alena Mazánková (6.B), Lucie Blíhalová (6.C), Eva Brachtlová, Natálie 
Gajdošová,  Zuzana  Račáková,  Adéla  Slavíková  (všechny  7.B),  Karolína 
Malovaná (8.B), p.uč.Martina Fišerová
1. strana: Ondřej Suchý (8.B) – ilustrace do soutěže festivalu Město čte knihu
15. a 16. strana: Denisa Pešková (6.A)
Foto  (není-li  uvedeno  jinak)  z  archivu  autorů  nebo  školy;  nikdo  proti  focení 
neprotestoval 

uzávěrka 1. čísla ALFONZe 2018/19 –  1.12.2018
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Je tady konec kalendářního roku. Pokud vás v Alfonzovi něco potěšilo, pobavilo či 
překvapilo, pak je to prima.

Zpětná vazba, podněty od vás, co byste si na našich stránkách chtěli přečíst, nám 
trochu chybí. Snad to společně napravíme v nadcházejícím roce.

Nezbývá než vám popřát:


