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BYLO-NEBYLO
Aktualizované informace o dění ve škole získáte na 

www.hluchak.cz.

 Na  pondělky  30.4.  a  7.5.  před  státními  svátky  bylo  vypsáno 
ředitelské volno.
 Dne  2.5.  zhlédli  žáci  2.stupně  anglické  divadlo,  které  ovšem 

přijali kriticky oni i jejich vyučující (viz samostatný text).
 Motýli zazpívali pro prvňáčky dne 9.5.
 Dne  11.5.  se  šesťáci  vydali  do  Prahy,  aby  zde  poměřili  své  vědomosti  a  schopnosti 
v republikovém finále Souboje čtenářů (viz níže). V týž den se deváťáci zúčastnili pietní vzpomínky 
bratrušovské tragédie ze sklonku 2.světové války.
 Besedy s hasiči pro šesťáky se odehrály dne 14.5., o 2 dny později setkání se spisovatelkou pro 
1.stupeň (viz níže).
 Do Modré u Velehradu na zeměpisnou, přírodopisnou i dějepisnou  exkurzi jeli žáci  6.tříd dne 
17.5.
 Školní  družina pořádala  v  průběhu  května  soutěže  Švihadlová  princezna  a  Florbalový  král, 
ukázku výcviku psů, výlet na dopravní hřiště v Mohelnici nebo tradiční Zahradní slavnost ke Dni 
dětí.
 Zájezd do zábavního parku Belantis v Německu pro žáky, kteří se učí němčinu s p.uč.Horákovou, 
se uskutečnil dne 29.5. (viz samostatný text).
 Focení tříd bylo na programu dne 31.5.
 Jazykový kurz pro žáky 5.-6.tříd zaměřený na výuku angličtiny probíhal ve dnech 4.6. - 8.6.
 Dějepisnou exkurzi do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi absolvovali deváťáci v pátek 
8.6., na Veletrh vědy a výzkumu do Olomouce se vypravili 15.6.
 Divadelní představení Klapzubova jedenáctka bylo určené žákům 6.-7.tříd (12.6.), Romeo a Julie 
8.-9.tříd (19.6.).
 Sportovní den pro žáky 2.stupně proběhne dne 27.6.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● Pythagoriáda
-bodovali žáci 5.tříd:
2. M.Bebčák, 5. E.Berková, M.Koukola, K.Žebroková

● konverzační soutěž v AJ v kategorii 4. a 5.tříd – okresní kolo:
3. Jan Pírek (4.C)      4. K.Žebroková (5.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 

SOUBOJ ČTENÁŘŮ VYHRÁLI NAŠI ŠESŤÁCI !!!
Pamatuji si to, jako by to bylo včera, když nám paní učitelka Fišerová v hodině češtiny řekla 

o soutěži „Souboj čtenářů“. Jelikož ráda čtu, neváhala jsem a hned jsem se přihlásila, že se soutěže 
zúčastním. 

Na soutěž jsme začali trénovat v únoru. Bylo nás celkem 25 žáků ze všech šestých tříd. Byli 
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jsme rozděleni do 5 skupinek a každá z nich četla jinou knihu. Trénovali jsme asi dva měsíce.  
Každý týden jsme se všichni sešli a ve skupinkách jsme probírali naše knihy. 

Dne 16. 4. jsme se všichni sešli v učebně informatiky a v 10 hodin vypuklo  online kolo 
soutěže. U každého stolu se vytvořil hlouček, kde se všichni radili, jaká odpověď bude nejpřesnější. 
Nad některými odpověďmi jsme si museli docela lámat hlavy, ale nakonec jsme na vše odpověděli 
a odeslali to včas.

O pár  dnů  později,  když  jsem zrovna  seděla  v  kuchyni  a  večeřela,  mi  zapípal  telefon. 
Otevřela jsem zprávu a viděla jsem, jak mi Zuzka poslala snímek obrazovky s výsledky ze Souboje 
čtenářů. Barevně mi podtrhla HLUCHÁK – 3. místo. A to znamenalo jen jedno…. JEDEME DO 
PRAHY NA FINÁLE!!  Byla jsem velice šťastná. Popravdě jsem to moc nečekala.

Opět jsme se začali scházet. Tentokrát nás ale mohlo soutěžit je deset.  Přečetla jsem další 
dvě knihy a v hlavě jsem neměla nic jiného než Prahu a finále.

V pátek 11. května jsme se ráno sešli na nádraží a nastoupili do vlaku, který nás odvezl do 
Prahy. Cesta ubíhala velmi rychle a my brzy dorazili na hlavní nádraží v Praze. Po krátké cestě 
metrem a tramvají jsme přijeli na výstaviště v Holešovicích. Konal se zde veletrh knih, a jelikož 
knihy  miluji,  byla  jsem jako  v  ráji.  Potom,  co  jsme  se  najedli  a  prošmejdili  všechny  stánky 
s knihami, začala soutěž. Nejprve nám moderátorka soutěže vysvětlila pravidla a pak nám rozdali 
tabulky, na které jsme zapisovali naše odpovědi. Postupně nám přečetli 25 otázek. Až na pár otázek 
jsme na vše odpověděli.  

Když moderátorka přečetla poslední otázky a my dokončili odpovědi, začaly se sčítat body. 
Mezitím jsme se mohli seznámit s autory knihy „Zločin mezi dinosaury“ (určitě doporučuji), Klárou 
Smolíkovou a Jiřím W.Procházkou. Povídali nám o tom, kde berou inspiraci na knihy, a také jsme si 
odvezli autogramy.

Potom, co už všichni obdrželi autogram, přišlo vyhlašování. Vyhlašovalo se od 5. místa. 
Postupně vyhlásili i 4. místo, 3. ... a nakonec už zbyly jen dvě školy. Jednou z nich jsme byli my. 
Všichni jsme napjatě čekali, drželi se za ruce a pak jsem uslyšela tu větu:„A první místo poputuje  

3



ALFONZ – léto 2018                                                                                                     

do Šumperka!“ Všichni jsme začali  ječet a skákat.  Nedokážu popsat,  jak jsem v tu chvíli byla 
šťastná.

Když  nás  vyfotili  a  předali  nám ceny,  vydali  jsme  se  zpátky na  tramvajovou zastávku. 
Jelikož jsme měli čas, rozhodli jsme se, že se ještě podíváme ne Petřín. Toto místo  mám velmi ráda 
a na jaře, když tam bylo vše rozkvetlé, jsem se přímo zamilovala. 

Potom už jsme se vydali na zpáteční cestu. Celý den jsem byla na nohou, a tak když jsme 
dorazili domů, rovnou jsem skočila do postele. 

Byla jsem šťastná a ten den jsem si velice užila. Jsem moc ráda, že jsem se na takovém 
úspěchu mohla podílet a přeji hodně štěstí šesťákům v příštím roce.

Magda

Naty  Hoferová,  členka  soutěžního  týmu,  
pořídila  na  Veletrhu  knih  několik  autogramů 
známých herců, kteří tu předčítali. Snad poznáte  
Ivu  Pazderkovou,  Hanu  Vernerovou,  Marka  
Vašuta a Mariku Šoposkou.

O našem úspěchu  informovaly  i  celostátní  Knižní  novinky a  Šumperský zpravodaj.  Na 
www.rostemesknihou.cz najdete spoustu oficiálních fotografií z finále, na nichž je patrné, kdo byl 
od začátku favoritem i pro pana fotografa ;-)

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Stelmaszcyková, Agnieszka: Poklad královny Nefertiti (trochu tajemna a historie)
Francová, Veronika: Hektorka a její vesmírná dobrodružství
Hlavinková, Lucie: Projekt Pes
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LÁSENKA A JEJÍ KOUZELNÁ ZAHRADA
Dne 16.5. jsme si s Eliškou vyslechly 

„přednášku“ spisovatelky  Lenky Kertisové 
o knize  Lásenka a její kouzelná zahrada. 
Bydlí  v  malé  jesenické  vesničce 
Heřmanovice. Je učitelkou na střední škole, 
ale  kdysi  učila  2.  stupeň  základní  školy. 
Původně  psala  pohádky  pro  svého  malého 
syna Honzíka, který se narodil 4. ledna 2016. 
Z paní přímo sršela pozitivní energie. Kniha 
je  o  Honzíkovi,  který  si  šel  natrhat  černý 
rybíz, potkal vílu Zlatěnku a ta ho provázela 
celou  zahradou,  která  nakonec  nebyla 
obyčejná, ale docela kouzelná… Honzík se 
seznámil  s  několika  dalšími  vílami 
a vílákami.  Paní  si  pro  nás  nachystala 
krátkou soutěž o její knihu. Museli jsme si 
vymyslet vílu a k tomu třeba dopsat i kde se 
nachází  a  jakou  má  vlastnost.  Eliška  si 
vymyslela  Pichláka,  který  žije  na  kaktusu 
a pomůže ti se vším, co tě píchá u srdce. 

Na  konci  jsme  ještě  paní  daly  náš  
nejnovější školní časopis a zeptaly jsme se jí  
na pár otázek. 

1.  Co  vás  inspirovalo  k  napsání  této 
knihy?

Můj život a narození mého syna.

2.  Jaká  je  vaše  současná  oblíbená  kniha  a  kterou 
knihu jste měla ráda, když jste byla dítě?

Když jsem byla malá, tak jsem měla ráda knihu „Malý 
princ“ a v dospělosti  mě inspirovaly a v životě nejvíce 
posunuly knihy od spisovatele jménem Joe Dispenza.

3.  Kolik  vám  je  let  a  kdy  jste  se  začala  zajímat 
o literaturu?

Narodila  jsem  se  10.12.1984,  takže  mi  je  33  let. 
O literaturu se zajímám od malička, a proto jsem ji také 
vystudovala na vysoké škole.

4. Jak vás napadla všechna ta jména, která jste dala 
vílám ve vaší knize?

Pomohla mi s tím sama moudrost přírody.

5. Co nejbláznivějšího jste za celý svůj život udělala?
Popravdě,  já  jdu  do  všeho  po  hlavě  a  všechno,  co 

dělám, dělám bláznivě.
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6. Kde se vidíte za 5 let?
Mám jednu představu o tom, kde budu, a v tuto chvíli o té představě vím jen já a Evěnka.

(Evěnka – jméno jedné z několika víl, které se objevily v této knize)

7. Chcete, aby Honzík šel ve vašich stopách a stal se taky spisovatelem?
Nevím.  Chci,  aby dělal  to,  co  ho  baví,  a  rozvíjel  své  vlastní  dary.  Já  ho  v  tom budu 

podporovat.
Kája a Eliška

DO DIVADLA NA FOTBAL
Klapzubova jedenáctka

Divadelní hry mě vždycky fascinovaly, tak jsem se na tohle představení celý den těšila. Po 
vysilující čtvrtletce z matematiky jsme se v polovině následující hodiny vydali do šumperského 

divadla. 
To  by 

samozřejmě 
nebyla třída 7.B, 
kdybychom 
nevyrazili  až 
v čase,  kdy  už 
byli  ostatní 
pohodlně usazeni 
do křesel. Rychle 
jsme  zamířili  na 
místo a byli jsme 
tam cobydup. Po 
pár minutách nás 
vyrušila  „velmi 
milá“  paní 
učitelka  z jakési 
školy,  která  nás 
všechny 
vyhodila z křesel 
a  nacpala  místo 

nás své žáky. Tak jsme si posedali dozadu a snažili se rozdýchat projev této paní. Hra  po 
chvíli začala a my jsme se ponořili do děje. Chvílemi to bylo nudné, chvílemi zábavné a chvílemi 
jsem si říkala, že se ti lidé na jevišti nechtějí radši propadnout do země, protože některé úseky byly 
víc než trapné. Velmi nás pobavila fráze „burito, mojito, despasito“. Bylo to jakési povzbuzení při 
zápase fotbalu, ale prozrazovat to nebudu. Pokud chcete vědět, co se stalo a jak to dopadne, tak si 
můžete přečíst knihu nebo zhlédnout film. 

Cestou zpátky jsme si ještě skočili na zmrzku. Zpátky do školy se nám vůbec nechtělo, 
protože nás ještě čekala písemka z češtiny… Bohužel vyhnout jsme se jí nemohli.

Kája (na fotografii s dalšími redaktorkami Alfonze, Eliškou a Šárkou)

ANGLICKÉ DIVADLO
Žáci 6. a 7. tříd navštívili dne 2.5. dům kultury, kde nám zahráli anglické divadlo o dvou 

bratrech. Jejich jména byla Jack a Joe.
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 Abych děj nějak shrnula, tak šlo o to, že se Jack snaží najít pomoc od různých lidí, aby 
zachránil svého bratra, který snědl muchomůrku. Celým příběhem nás doprovázela „bohyně cizích 
jazyků“,  která  po  nepravidelných  úsecích  přicházela  a  vyjmenovávala  slova,  která  se  objeví 
v následující části, i s jejich překladem.

 V jedné části se chtěl zoufalý muž, kterého nikdo nemá rád, odpálit ve vlaku. Náhle řekl, že 
bomba, kterou měl připevněnou na hrudi, vybouchne za šest minut. Náš spolužák neotálel a hned se 
dal do odpočítávání, ale jakmile bombu zneškodnili a zachránili všechny životy, tak nám spolužák 
oznámil, že kdyby to byla realita, tak už dávno umřou.

Při odchodu jsme si všichni navzájem sdělili slova, která si pamatujeme. Zdá se, že nejvíce 
pamatované je slovo „shit“ a to snad nestojí ani za překlad.

Kája

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 
Perličky:

 Co víš  o  politických procesech v  ČSR? -  Šlo o  největší  masovou bitvu,  byl  zaveden 5letý 
program, nespravedlivě byl  odsouzen K.Gottwald.  (pane jo,  to je  ale směsice; věčná škoda, že  
Gottwalda neodsoudili, nemuselo NESPRAVEDLIVĚ zemřít a být vězněno tolik lidí!)
Jak se změnil  název naší  republiky od r.1960?  -  Česká socialistická spolková republika (asi  
zabrala i Německo!)
 Co byly římské legie? - vytrvalý vojenský spolek (no jasně, kdyby nebyli vojáci vytrvalí, bylo by  
nejspíš po nich...)
 Vysvětli střídavý systém: Byl 1 král, 2.král a 1 trůn a na něm vždy jeden (a ten 2. si odskočil na  
pole, kde se střídaly obilniny a pícniny, aby nic neleželo ladem...)
 Co byla reformace? Jmenuj 1 reformátora. -  Bylo to vlastně bojové postavení. Shakespeare. 
(prostě světoznámý Vilda zabojoval, aby napravil církev... a byla to tragédie, nebo komedie??)
Co to byla manufaktura? - Sdružení církve a šlechty; vymyslel ji J.Guttenberg na tisk “knich”; 
vysoká dílna, kde se pracovalo. (správně velká řemeslná dílna založená na dělbě práce)

M.F.
 

NĚMECKO – ZÁŽITEK NA CELÝ ŽIVOT
(29.5.2018)

Naše dlouhá cesta  začala  tím,  že  účastníci  tohoto  zájezdu museli  vstát  už  okolo  24:00. 
Někteří doma vůbec nespali, ale určitě se najdou lidi jako já, kteří si dali doma krátký šlofíček.

Sraz  jsme  měli  okolo  půl  jedné  ráno.  Hned  jak  přijel  autobus,  jsme  se  do  něj  všichni 
nasáčkovali a já už jsem spamovala sociální sítě fotkami. Jeli jsme necelých osm hodin. Měli jsme 
dvě zastávky na benzínkách, abychom si odskočili na záchod a koupili si nějakou tu dobrotu, avšak 
museli jsme dbát na to, abychom autobus nezašpinili. Po dlouhé, únavné cestě, plné spánku, smíchu 
a mávání na auta, jedoucí kolem nás, jsme konečně dorazili na místo. 

Půl hodinky jsme museli čekat, protože ještě nebylo otevřeno. Když jsme vcházeli dovnitř, 
tak nás vesele přivítal jakýsi medvěd (hádám, že to byl nějaký pán v kostýmu). Snad každý si s ním 
plácl. Po dalším čekání, než nás pustí přímo k atrakcím, protože doposud jsme pouze stáli v jakési  
vstupní bráně, jsme se s naší partičkou rozběhli snad k nejnudnější atrakci, kterou jsme zahlédli. 
Řetízkáč. Domluva s pánem, který to hlídal, byla těžká, ale zvládli jsme to. Ani jsme se nenadáli  
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a už  jsme  lítali  ve  vzduchu.  Atrakce 
nakonec  nebyla  tak  nudná,  jak  jsme 
čekali, vážně jsme si to užili. 

Vystřídali  jsme  hodně  atrakcí. 
Celkem  hodně  nás  překvapila  „loď“. 
Myslím, že všichni „loď“ dobře známe… 
Objevuje se dokonce i v Šumperku, ale 
v Německu to byl  jiný kalibr.  Lítalo to 
strašně vysoko, snad až do pravého úhlu. 
Mně  se  nejvíce  líbila  jízda  na  loďce, 
která skončila prudkým a velmi rychlým 
sjezdem  z  pyramidy.  Vodě  jsme  se 
neubránili... Když jsme vylezli, byli jsme 
někteří  zmáčeni  od  hlavy  k  patě 
(obzvlášť ti, co byli vepředu). 

V  areálu  se  nacházela  také 
červená  horská  dráha.  Vozík  na  ní  jel 
velmi rychle, chvíli jste byli hlavou dolů, 
a dokonce jste sjížděli z takového kopce, 
který nebyl ani trochu nakloněný… Byl 
prostě rovný a vedl svisle dolů. Mně se 
na něj ani trochu nechtělo,  ale nakonec 
mě kamarádi přemluvili.

Když už pomalu ubíhal čas a my 
jsme  se  museli  rozhodnout,  na  co 

půjdeme, vybrali jsme si kolo, které se točí a houpe zároveň. Byli jsme na něm 3x po sobě bez 
přestávky, a když jsme vylezli, byla jsem úplně zelená. 

Cestou 
zpět jsme si už 
jen  povídali. 
Zastavili  jsme 
se  v KFC,  kde 
se  všichni 
nasytili  těmi 
nezdravými 
věcmi. 

Tento 
výlet  jsem  si 
velmi  užila  a 
na  to,  co  jsem 
zde  zažila, 
nikdy 
nezapomenu.

Kája
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ZE ŽIVOTA REDAKTOREK 
V každém čísle jedna z autorek popisuje svůj oblíbený koníček nebo životní zážitky. Já  

jsem si pro vás připravila článek o tom, co mám ze všeho nejraději. Je to fotbal.

I když zabírá hodně času, přesto tento sport miluji. Hraji s klukama a s mojí kamarádkou 
Terkou.

Je  to  psychická  i  fyzická  námaha.  Tréninky  máme  2x  týdně  a  trenér  říká,  že  každým 
tréninkem jsem lepší a lepší. Někdy je vážně problém trefit se do míče. Když se netrefím, trenér mi 
vždy řekne: „Ten míč je moc kulatý, že?!“

 Máme růžové dresy a podle nich nám každý říká Ibalgin. Zápasy jsou někdy lehké a někdy 
pekelně těžké. Pokaždé před zápasem probíhá velká půlhodinová rozcvička. Já hraji pravou zálohu, 
ale někdy i pravý útok. Teď skoro všechny zápasy vyhráváme. Nejlepší pocit je, když dáte gól, ne 
ten šizený z půl metru, ale normální gól. Když vyhrajeme, je oslava. Trenér otevře velké dětské 
šampáňo a rozdělí ho mezi 13 hráčů. Jako každý tým užíváme taky pokřik.

Máme skvělý tým a vůbec nevnímám, že jsem holka mezi klukama.  Našla jsem si hodně 
nových kamarádů. Je škoda, že za kluky můžu hrát jen do 16 let, ale to je ještě času dost. Moc se 
těším na další sezónu, protože teď už mě čeká jen jediný zápas. Jsem ráda, že můžu hrát za Sokol 
Vikýřovice.     

Nikča

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

TAJENKA

1. Jaké je hlavní město České republiky?
2. Uveď jméno youtubera, který se proslavil hrou Minecraft a skrývá svou identitu.
3. Jaký je opak slova nuda?
4. Kde plaveme? Je tam chlorovaná voda  (1. pád).
5. Doplň:  jaro, léto,          , zima.
6. Jak se anglicky řekne slovíčko nos?
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7. Doplň následující pranostiku: Na svatého           vylézají hadi a štíři.
8. Jakým měsícem začínají letní prázdniny? (1. pád)
9. Co se půjčuje v knihovnách?

vytvořila Kája

MŮJ SEN
Eva Brachtlová, 6.B

Ono se přesně nedá říct, co je mým snem, protože jich mám hodně. Zatím se mi jich ale 
splnilo  jen  málo.  Doufám,  že  se  mi  všechna  podaří  uskutečnit  v  brzké  době. 

Už od malička bych se chtěla stát doktorkou nebo veterinářkou. Prostě něčím, kde můžu 
pomáhat lidem nebo zvířatům. Myslím si, že o tomto oboru už vím docela hodně. Mimo jiné i to, že 
jsou tato  povolání časově i psychicky velice  náročná. Pokusím se udělat vše pro to, aby se mi 
alespoň jedno v budoucnu splnilo.

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
9.C

třídní učitelka: p.uč. Libuše Sembolová
nejvyšší: Jakub Zindulka

nejmenší: Natálie Přikrylová
nejmladší: Andrea Bojcovová
nejstarší: Aneta Mazůrková 

nejdelší vlasy: Anastázie Skoumalová
nejchytřejší: Andrea Bojcovová

nejlepší tanečnice: Andrea Bojcovová a Anna Kovářová
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největší marvelový fanoušek: Anna Kovářová
největši sportovec: Kateřina Miková
největší čtenář: Ondra Skýva

zapsala Eliška 

ANKETA
Kde jste byli na dovolené?

Před prázdninami, které mnozí z nás tráví cestováním po všech koutech ČR i světa jsme se 
ptaly 50 dětí z prvního stupně, kde byly loni na dovolené a tady jsou pro inspiraci výsledky:

Eliška a Šárka

ZAJÍMAVOSTI
NOMOFOBIE

Jaké jsou příznaky, že máš problém se závislostí na mobilu?
 Nervozita, pokud nemáš, třeba jen nakrátko, mobil po ruce.
 Neustálé kontrolování, jestli jsi neobdržel zprávu.
 Máš nutkání reagovat na každou zprávu a očekáváš automaticky stejnou reakci.
 Panikaříš, když zapomeneš nabíječku na mobil.
 Jsi nervózní, když se ocitneš v místě, kde není signál.
 Tvoji blízcí si stále častěji stěžují, že neustále sleduješ displej mobilu.
 Volné chvíle vyplňuješ hraním si s telefonem – hry, psaní sms a hovory z nudy...
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Závislý člověk paradoxně pokulhává v tom, co by mobil měl usnadňovat – v komunikaci.
Zdroj: 5+2, 6.1.2017

ZASOUTĚŽILY JSME SI V LITOVLI
aneb jak výherci porušili pravidla

Dne 21. dubna 2018 se odehrála soutěž  v Litovli. Společně s taneční skupinou  Folí de la 
Fúl, kterou navštěvujeme, jsme se této soutěže zúčastnily i my dvě a několik holek z Hlucháku. 

Jela jsem s naší složkou „JUNIOŘI B“ a Nikča se složkou „DĚTI A“.  Autobusem jsme 
odjížděly od Komína přibližně v 14:30. Cesta trvala okolo jedné hodinky. My dvě jsme seděly spolu 
a cestou jsme probíraly různé nedůležité informace. Nikča měla předtím fotbalový zápas, takže byla 
pořádně unavená! 

Později nás jedna z trenérek (Míša) naučila Folí hymnu. Dělaly jsme si srandu z toho, že 
pokud budeme s Tornádem v jedné a té samé kategorii, tak začne 3.světová válka. 

Dorazily jsme před 16:00. JUNIOŘI B se ihned vrhly do šaten a začaly se líčit a doplétat si 
vlasy (francouzské copy se zapletenými provázky v barvách našich kostýmů). DĚTI A si mezitím 
zkoušely svou sestavu a později se také začaly upravovat. 

Když už se čas chýlil k našemu vystoupení, převlékly jsme se a šly jsme si sestavu ještě ven 
procvičit. Najednou jsme se dozvěděly, že se posunula vystoupení a my jsme měly každou chvílí 
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vystupovat. Rychle jsme vběhly dovnitř a nachystaly se do tělocvičny (celá soutěž se odehrávala ve 
škole). Nervózně jsme stály a čekaly, až skončí skupina před námi a až vyhlásí nás. Domluvily jsme 
se, že se rozběhneme, aby to působilo energicky. Ani jsme se nenadály a odtancovaly jsme. Holky 
z DĚTÍ A nám celou dobu tleskaly a křičely, aby nás povzbudily. 

Pár skupin po nás odtancovalo své sestavy a na řadu přišly (jako nejlepší nakonec) DĚTI A. 
My jsme je celou dobu povzbuzovaly stejně jako oni nás! Během chvíle to porotci  vyhodnotili 
a došlo na vyhlášení kategorie  STREET DANCE HOBBY. Bylo to nervy drásající, ale my jsme 
skončily 3. a  DĚTI A 2. Výherci (nepamatujeme si odkud…) sice tancovali pěkně, ale porušili 
pravidla. V jejich sestavě měli krok, který je pro naši kategorii zakázaný (TWERK). Na náš věk je to 
údajně nevhodné. A k tomu jim trenérka ukazovala, co mají dělat… 

Poté jsme se několikrát vyfotily s pohárem a medailemi a rozeslaly to po všech sociálních 
sítích. 

Cestou zpět jsme už byly pořádně rozmluvené, takže jsme si na repráčku pouštěly písničky 
a zpívaly přes celý autobus. Myslím, že řidič z nás byl určitě nadšený!

Moc děkuji za úžasný den strávený na soutěži! 
Kája a Nikča
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SPORT 
ATLETIKA 

Pohár rozhlasu
okresní kolo: starší i mladší žákyně – 2.místo 
krajské kolo: mladší žákyně (Bederková, Dolečková, Müllerová, Pozníčková, Horčičková, Jecu, 
Kudláčová, Sikorová) - 6.místo

      starší  žákyně  (Jančíková,  Vogelová,  Müllerová,  Miková,  Řezníková,  Součková, 
Stančíková, Kristková, Klimešová) – 7.místo

ORIENTAČNÍ BĚH
Přebor škol 

okresní kolo:
DII+HII – 2.-3.místo
DIII,DIV+HIII,HIV – 2.místo
(uvádíme nejúspěšnější žáky = do 5.místa: 1. P.Reichlová, 2. A.Tomanková, 3. L.Reichlová; 
4. T.Vavříková; 5. I.Masná; 3. P.Skoumalová/ 1. A.Krtička, 2. F.Polášek; 4. V.Mlček; 2. A.Jordán; 
5. O.Skýva)
krajské kolo: 1.místo = starší žáci postoupili do celostátního kola
(1. A.Tomanková, 2. P.Reichlová)
-  Jordán,  Polášek,  Hudos,  Zindulka,  Skýva;  Pozníčková,  M.Müllerová,  Prokopová,  Knyplová, 
Skoumalová, A.Müllerová

SEVERKA 2018 V OBRAZE
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Na ulici potká nula osmičku 
a povzdychne: 

„Tahle nová móda s páskem!“

„Pepíčku, učil ses vůbec?“
„Ano.“

„A proč máš v domácím úkolu 
tolik chyb?“

„Protože chybami se člověk učí.“ 

Otec na třídní schůzce: 
„Proč zrovna můj syn dostává pětky?“

Učitel: „Já bych mu dál rád jinou známku, 
ale nic horšího než pětku mu dát nemůžu.“ 

Co dá králík králičici 
k zásnubám? 

24karotkový prsten!

Proč vždycky v hororech říkají: 
„Je tu někdo?!“ 

To si jako myslí, že jim vrah 
odpoví: 

„Jo, jsem v kuchyni, chceš 
namazat chleba?“ 

Holky, co děláte? - Hrajeme Wimbledon...
A můžu si pinkat s váma? - Ne, Ester, ty NE! 
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Redakce ALFONZe přeje svým čtenářům krásné prázdniny,  plné úžasných zážitků !
ALFONZ léto 2017/18
redakce: Eva Brachtlová, Magda Králová (obě 6.B), Nikola Bederková, Eliška Kovářová, Karolína 
Malovaná, Šárka Prokopová (všechny 7.B), p.uč.Martina Fišerová
poslední strana: obrázek od Edy Špičky ze 6.B - ilustrace ke Klapzubově jedenáctce
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 

uzávěrka 4. čísla ALFONZe 2017/18 –  25.6.2018
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