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

 Dne 6.12.  byl  pro  žáky  1.stupně  připraven  Vitaminový  den jako 
doprovodná vzdělávací akce projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

 Průběžně  probíhaly  přednášky  KPPŠ:  5.třídy  –  Kouření,  6.třídy  –  Kyberšikana,  7.třídy  – 
Poruchy příjmu potravin, 8.třídy – Mám 15 let, co to znamená, 9.třídy – Rizikové sexuální chování.

 Školní družina připravila adventní zájezd na zámek v Náměšti na Hané (12.12.) ad.akce, např. 
Pexesiádu, besedy s myslivcem, soutěž v piškvorkách, lyžařský výlet do Branné, karneval.

 Žáci 6. a 7.tříd navštívili divadelní představení „Sherlock Holmes a pes baskervillský“ 18.12., 
žáci 8. a 9.tříd 19.2. „Jak je důležité míti Filipa“.

 Dne 19.12. děti z 5.A zakončily projekt Abeceda peněz úspěšným jarmarkem svých výrobků na 
pobočce České spořitelny v Šumperku. 

 Kalendářní rok uzavřely již tradičně vánoční besídky a turnaj holek 2.stupně ve fotbalu Alfonz 
Cup.

 Ve dnech 7. - 11.1. proběhl lyžařský kurz žáků 7.tříd (viz níže); výlety na lyže podnikli také žáci 
2.A,B a 3.A,B, na běžky jel 2.stupeň 26.2., na sjezdovky 8. a 9.třídy 7.3.

 Třeťáci se zúčastnili besedy se spisovatelkou Markétou Pilátovou (10.1.), prvňáci se setkali se 
spisovatelkou Lenkou Kertisovou (15.1.).  Do Mladoňova se vypravily třídy 5.A,B,C za osudy lidí 
po 2.světové válce (22.1. - 24.1.).

 V  průběhu  ledna  a  února  soutěžili  žáci  Hlucháku  v  dějepisné,  zeměpisné,  biologické, 
geologické, chemické i matematické olympiádě,  olympiádě v českém jazyce, v konverzační soutěži 
v anglickém  a  německém  jazyce  a  v  recitační  soutěži  (viz  výsledky).  Testy  KALIBRO opět 
absolvovali páťáci i deváťáci v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika (konkrétní 
informace v  příštím čísle).

 Předávání  pololetního  vysvědčení bylo 
spojeno s návštěvou  filmových představení Čertí 
brko (1.stupeň) a Ready Player One – Hra začíná 
(2.stupeň).

 Dne  8.2.  pět  žáků  8.A  pod  vedením 
p.uč.Trunečky jelo do Brna soutěžit na Robotiádu.

 V únoru byl ukončen kurz plavání žáků
3. a 4.tříd. 

 Dne 6.3. byl uspořádán Den otevřených dveří 
pro rodiče budoucích prvňáčků, děti  z MŠ měly 
v naší  tělocvičně dopoledne plné her  a  soutěží  - 
Hry bez hranic. Zápis do 1.tříd je plánován na 4. - 5.4.

 Na 20.3. je připravena pro žáky 9.tříd exkurze do bývalého koncentračního tábora v Osvětimi 
a na 21.3. konzultační den.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 

• chemická olympiáda   – okresní kolo: 4. A.Janderka (9.C), 8. R.Vavřík, 11. J.Riedl (oba 9.B)
• olympiáda v ČJ   – okresní kolo: 4. V.Tomeš (9.B)
• olympiáda v NJ   – okresní kolo: 1. J.Bartoň (9.B)
• matematická olympiáda   – okresní kolo: 2. J.Paloncý (5.B)
• geologická olympiáda   – okresní kolo: 1. A.Janderka (9.C) 
• recitační soutěž   – školní kolo: 1.třídy: 1. F.Neuman (1.B), 2. L.Veverková (1.A), 2.-3.třídy: 
1.  J.Lysák  (2.B),  2.  E.Marková  (3.A),  3.  D.Novotná  (2.A)  a  Š.Profous  (3.B);  4.-5.třídy: 
1.  A.Solařová  (5.A),  2.  J.Ševčík  (5.A)  a  J.Paloncý  (5.B),  3.  N.Friedlová  (4.B);   6.-7.třídy: 
1.  K.Hlavová  (6.C),  2.  J.Vanýsek  (6.A),  3.  A.Kesslerová  (7.A)  a  A.Nimmerrichterová  (6.C); 
8.-9.třídy: 1. J.Bartoň (9.B), 2. A.Janderka (9.C), 3. E.Pokorná (9.B)
• konverzační soutěž v AJ   – okresní kolo: kategorie 7.tříd – 2. O.Janků (7.A), 8.-9.třídy – 
4. K.Malovaná (8.B)
• biologická olympiáda   – školní kolo: 6.-7.roč. - 1. J.Driml (7.B), 2. A.Kesslerová (7.A), 
3. Š.Kabourek (7.B); 8.-9.roč. - 1. A.Janderka (9.C), 2. Š.Prokopová (8.B), 3. M.Klimešová (8.C)
• zeměpisná olympiáda   – školní kolo: 6.roč. - 1. D.Krčmář, 2. T.Dědicová (oba 6.C), 
3. A.Petruňová (6.B); 7.roč. - 1. Š.Kabourek 2. J.Driml (oba 7.B), 3. T Šubrtová (7.C); 8.-9.roč. - 
1. R.Motlíček (8.C), 2. A.Janderka (9.C), 3. V.Heneman (9.B) 
• dopravní  a  ekologická  výchova   (soutěž  VOŠ  a  SŠA Zábřeh)  –  kategorie  Prezentace: 
1. A.Janderka (9.C)

Máte-li nějaký zajímavý text nebo nápad, přineste ho redaktorům, rádi ho v Alfonzovi 
uveřejníme.  

Podněty nebo texty  můžete také poslat na naši adresu : alfonz@hluchak.cz 

NA CO BYSTE NALÁKALI PRVŇÁČKY 
DO NAŠÍ ŠKOLY?

Co může podle vás Hluchák nabídnout? - 1.část

p.uč. Dagmar Ondráčková: na nejhodnější paní učitelky a na to, že ve škole je prima
p.uč. Eva Henemanová a p.uč. Jolana Ondráčková: hodné paní učitelky, mimoškolní aktivity 
nebo 1.třídu s hernou
Petr, Lucka, Eliška a Pavla, 4.A: dostali jsme školní potřeby 
p.uč. Daniela Plíhalová: super učitelé, pořád jsme elitní škola, žáci, kteří v 9.třídě u nás končí, 
odcházejí s množstvím znalostí, příjemné a nevšední zážitky, netradiční vyučování, různé kroužky 
a dobré obědy
p.uč.  Pavel  Křivohlávek: naše  škola  nabízí  kvalitní 
vzdělání jako pevný základ pro další studium na středních 
školách  zaměřené  na  rozšířenou  výuku  cizích  jazyků 
a doplněné  o  doprovodné  aktivity  (jazyková  soustředění 
žáků  5.  a  6.  tříd,  zahraniční  výjezdy,  exkurze,  výlety 
a pobyty  zaměřené  na  rozvoj  sportovních  dovedností, 
ekologickou  výchovu  a  poznávání  regionu).  Kvalitní 
klasické  vzdělání  v podnětném  prostředí  a  přátelské 
atmosféře. 
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UŽ JSTE SLYŠELI, CO JSME LETOS 
NA LYŽÁKU  VYVEDLI?  

Během pár hodin, co jsme přijeli, jsme urvali 
asi  3  kliky,  rozbili  okno a  připálili  Anetčinu  šálu. 
Teda, ne že bychom se chlubili.

Každý  večer  nám  sněžilo,  pak  nás  učitelé 
vytáhli na koulovačku, tudíž jsme promokli a zmrzli. 
Hráli jsme hry, například lidské piškvorky, předávali 
jsme si karty z pusy do pusy a vytvářeli jsme sousoší 
lásky. No, znáte to ;-)

První den ráno mě (Ady) šly holky vzbudit, 
ale já jsem jim řekla „ještě pět minut“. Nakonec to 
dopadlo tak, že jsem na snídani přišla v pyžamu. 

Nejčastějšími  nehodami  byly  ty  na  kotvě. 
Druhý  den  na  lyžáku  si  naše  kamarádka  Terezka 
zlomila nohu, a tak jela do nemocnice. 

Měli jsme tam výborné jídlo. Já (Ady) jsem 
hodně vybíravá, takže mně to nepřipadalo. Ale mně 
(Klárka) jídlo chutnalo. Předposlední den jsme měli diskotéku, kterou jsme si užili. 

Pokud jste ještě na lyžáku nebyli, tak se na něj těšte, budete mít z něho dobré vzpomínky.
Ady a Klárka Kučerová (7.C)

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Rožnovská, Eliška: Já, Eliška Přemyslová
Matthiasová, Sarah: Hvězdy nad Berlínem
Welsch, Vítězslav: Tajemství děsivého deníku
Holthausenová, Luise: Příběhy o koních a ponících

Dorazila další várka knížek pro Souboj čtenářů, které si budete 
moct po skončení soutěže také přečíst:
Klimentová, Jana: Trable s tátou
Soukupová, Petra: Kdo zabil Snížka?
Stančík, Petr: H2O a tajná vodní mise
Matocha, Vojtěch: Prašina
Toman, Marek: Cukrárna U Šilhavého Jima

ANKETA
JAK BYSTE REAGOVALI NA ZÁKAZ MOBILŮ?
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holka 8.B
Wi-Fi tady nefunguje a na mobilu se 
koukám jenom na známky, takže by

mi to bylo jedno.

holka 8.B
Nenápadně bych ho používala dál.
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    Kája

Deváťáci: 
 V dnešní době, kdy je možná už téměř každý vybaven chytrým telefonem, vyvstala otázka, 
jestli toho není příliš. Děti si stále víc a víc vytvářejí na mobilech závislost. Pořád do něj koukají. 
Nejhorší na tom je, že to není jen o přestávkách. Mají ho pod lavicí, dopisují si a hledají taháky.  
Někteří dokonce své spolužáky i učitele fotí a natáčejí, ideálně v trapných situacích.

 Podle mě se školství tímto zákazem ubírá špatným směrem, když má v dnešní době mobilní 
telefon nebo tablet skoro každý. Uvítal bych, kdybychom používali výukové aplikace na mobilech. 
Navíc by škola mohla být dotována z EU, takže bychom mohli používat výkonnější mobily a na 
nich náročnější programy, od grafických až po programátorské. Mobily a vůbec chytrá zařízení jsou 
podle mě cestou k lepšímu a hlavně zábavnějšímu vzdělávání.  Myslím si,  že by nebyl problém 
monitorovat  zařízení,  aby se  zabránilo  jeho  používání  k  jiné  činnosti.  Jsem si  jistý,  že  by  se 
mnohem víc žáků těšilo do školy.

 Z  jedné  strany  je  zákaz  správný,  protože  dnešní  děti  mívají  mobil  v  hodinách  zapnutý,  
používají ho pod lavicí a ruší okolí. Nesoustředí se a nic se nenaučí. Z druhé strany je to špatné,  
protože každé dítě potřebuje někdy volat rodičům. Já si nechávám mobil v batohu, ale na obědy si 
ho raději beru, protože si ho netroufám nechávat v hromadě tašek, kde by ho děti pošlapaly.

 Myslím si, že zákaz mobilů na ZŠ je správný a klidně bych ho podpořil. Já sám nosím mobil 
do školy, ale většinou ho z aktovky ani nevytáhnu. Kdyby se mobily zakázaly, žáci by se více bavili  
mezi sebou, také by telefony nerušily v hodinách. Nevýhodou by bylo, že bychom nemohli zavolat 
rodičům, kdybychom něco potřebovali.

 Kdybych měl  právo tohle ovlivnit,  tak bych zavedl,  že  na začátku hodiny by všichni žáci 
odevzdali mobily vyučujícímu a ten by je po hodině zase rozdal zpět.

 Žáci by podle mě nemuseli mít mobily v hodinách vypnuté, stačí vypnutý zvuk, protože někdy 
prostě potřebují zkontrolovat, kolik je hodin a za jak dlouho jim skončí hodina.
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holka 6.C
Všichni tady máme mobily 

a používáme je, takže si myslím, že by
nám to všem vadilo.

holka 6.A
Bych přestoupila.

holka 8.C
Byla bych naštvaná a asi bych

vyskočila z okna.

holka 9.A
Umřela bych.

kluk 5.B
Četl bych si knížky.

p. uč. Nevrklová
Já bych s tím souhlasila.

p. uč. Křivohlávek
Já osobně bych to nechtěl, ale je nás

málo takových.

p. uč. Trunečka
Nejsem proti zákazu, ale myslím si,

že někteří to mají jako formu rekreace
a můžou u toho o přestávkách hledat 

„útěk“. Mobil je součástí dnešní
společnosti, takže si myslím, že to je 

v pohodě.
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ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

 
vybrali Eliška Šenovská,  

Petr Kubíček, Lucka a Pavla   
Reichlovy (4.A)

Perličky:
 Co je pyramida? - V pyramidě se žilo; měla na špičce písmeno, které museli rozluštit.
 Český  stát  byl  sjednocen  pod  vládu  Přemyslovců  po  vyvraždění  Slamníkovců.  (nejspíš  
Slavníkovci uložení na slamníky) 
 Kam směřovalo tažení knížete Břetislava a proč? - Do poloviny Hvězdna pro ostatky sv.Víta. 
(Hnězdno sem, Vojtěch tam...)
 Malba do vlhké omítky je treska.
 Románské stavby měly masité zdi, např. rotunda Hříb.  (kam se hrabe Karlův most z vajíček!  
Praotče Čechu, vidíš, kam jsi/jsme došel/došli??)
 Jan Lucemburský, i když byl slepý, odjel do bitvy na Moravském poli, kde zemřel. (asi se mu 
do Kresčaku už nechtělo)
 Jak dělíme města podle vzniku? - Podle vzniku. (tak určitě!)
- kolem návsi; na zeleném brdě (náves ve městě?týý brďo,na zeleném drnu!)
 Městská práva jsou: vařené/varné/várenské.... (těsně vedle, prostě várečné, chjo)
 Věnná města jsou města darovaná krávovně.
 Známou osobností války stoleté byla Lenka z Arku/ Johanka z Archu...
 Co víš o starověké Spartě? - Cvičila se tam spartakiáda.
 Atomový útok byl v r.1945 proveden na Leningrad a Stalingrad v Německu.  (a síla výbuchu 
byla tak velká, že Japonci se přestěhovali za naše hranice...)
 K největším spotřebitelům ryb patří severské saláty. (taky pravda)
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V mateřské školce: „Jak dělá pejsek, Honzíku?“ - „Haf.“
„Mařenko, jak dělá kočička?“ - „Mňau.“

„Jiříčku, jak dělá žabička?“ - „Kvák.“
„Tomáši, jak dělá myš?“ - „Klik, paní učitelko.“

Stojí blondýnka u pokladny a ptá se: 
„Byla by igelitka?“ - Prodavačka odpoví: 

„Kouzelné slůvko by nebylo?“ 
A blondýnka říká: ,,Čáry máry igelitka!“ 

Přijde paní s dcerou 
k lékaři: „Pane doktore, 

koukněte, moje dcera má stále 
vykulené oči.“ - „To nic není, 

jen jí povolte gumičku ve 
vlasech.“

Kluk se chlubí kamarádům: 
,,Můj děda je rytíř!“

,,Nepovídej!“ 
,,Fakt, má brnění 

v nohou i v rukou!“

„Jak dopadl ten 
zápas?“ ptá se 

manželka fotbalisty, 
který se právě vrátil 
z utkání. - „Nic moc, 
tři nula jsme prohráli, 

ale dal jsem tři 
góly!!!“

,,Odnaučil jsem babičku kousat 
si nehty.“

„A jak si to dokázal?“
„Schoval jsem jí zuby!“

Přijde Pepíček domů a říká mamince:
„Mami, paní učitelka mi dala 

přezdívku.“
Maminka: „A jakou?“
Pepíček: „Drákula.“

Maminka: „A proč Drákula?!“
Pepíček: „Protože všem piji krev.“

Schoval se opravdu dokonale. 
Ani Google ho nenašel.

Pepíček se ptá 
maminky:,,Maminko, 

můžu se dívat na 
televizi?“

Maminka: ,,Ano, 
Pepíčku, ale nezapínej 

ji.“
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 Božena  Němcová  napsala  Huckleberryho  Finna.  (a  s  Tomem  Sawyerem  měli  společnou  
babičku!)
 V době národního obrození hrálo česky divadlo Chata. (asi se mu Bouda zdála malá...)
 Napiš zkratkou:  inženýr  = Mgr.,  PUDr.  (jakože vážně?  Posunovač  U Dráhy??);  Organizace 
spojených národů = USA (no to je přece úplně totéž, ne? umí tady ještě vůbec někdo abecedu??)
 Co znamenají zkratky? - UK = Úřad komunity, JUDr. = učitel

zaznamenala a okomentovala M.F. (s přispěním p.uč.L.Sembolové)

                                            PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
3.C

třídní učitelka: Věra Kolaříková

nejvyšší: Vojta Kult
nejmenší: Adam Šalamoun
nejmladší: Verča Kopecká
nejstarší: Petr Končický

nejdelší vlasy: Kika Kušíková
nejkratší vlasy: Šimon Bernard
nejkratší příjmení: Amy Fůra

smíšci třídy: Verča Kopecká, Kája Vizinová
PC maniak: Adam Zatloukal

nejchytřejší: Danča Mozgová, Ema Smoluchová

zapsala Lucka, vyfotila Kája
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DOPORUČUJEME
- kniha i film (Ne)obyčejný kluk

Není lehké se  začlenit do kolektivu, když už odmala máte neobyčejnou tvář. Přečtěte 
si nebo se podívejte, jak se malý August vypořádá se svým prvním rokem ve škole. 

- film Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
Jestli milujete zkoumat záhady světa Harryho Pottera jako já, tak vám tento film můžu 

jenom doporučit. Jedná se o druhý díl filmu Fantastická zvířata a kde je najít.

- film Psí domov
Pokud vám nevadí, že vám u tohoto smutného příběhu pejska ukápne pár slz, tak se na 

něj určitě podívejte.

- Koralína a svět za tajemnými dvěřmi
Je to animovaný film z roku 2009. My jsme to vždycky brali jako takový horor pro 

děti.  Určitě stojí za to se na něj podívat a představit si,  jak byste se zachovali v situaci hlavní  
hrdinky Koralíny. 

- film Coco
Jestli bych měla doporučit film, u kterého budete tancovat při chytlavých písničkách 

a zároveň brečet u smutných rodinných momentů,  tak je to určitě Coco. Tento animovaný film 
z roku 2017 musí zaujmout snad každého. 

Kája

KŘÍŽEM KRÁŽEM ČESKOU REPUBLIKOU
aneb Nejzajímavější místa u nás

Sešel se rok s rokem a už je tady zase březen. Období jarních radovánek, štěstí a radosti. 
Dovolte mi ale, abych se ještě vrátil do zimního měsíce prosince.

         Tehdy jsem již podruhé vyjel do Rožnova pod Radhoštěm, 
konkrétně  do  Valašského  muzea  v přírodě,  na  již  poněkolikáté 
konaný  vánoční  jarmark.  Ten  se  jako  vždy  uskutečnil  druhý 
adventní  víkend  15.  a  16.  prosince.  Muzeum  připravilo  bohatý 
program již od 9:00 hodin, kdy se otevřely jeho brány, až do 16:00 
hodin.  Po  celý  den  zde  byla  k vidění  různá  lidová  řemesla  od 
kování  podkovy  až  po  draní  peří  v chalupách  -  jak  v dřevěném 
městečku, tak ve valašské dědině.

V dřevěném  městečku  jste  si  mohli  koupit  dárky  lidových 
řemeslníků nebo zajít na koncert dětského folklorního sboru Malá 
Jasénka ze Vsetína v kostele sv. Anny z Větřkovic a přitom potkat 
mikulášskou družinu z Valašských Klobouk a ze Zděchova.

Jakmile si prohlédnete dřevěné městečko, můžete se vydat do 
valašské  dědiny,  kde  již  po  příchodu  k  první stodole  uvidíte 
zpívající Tři krále a můžete si dát tradiční medovinu (pro dospělé), 

nebo pro děti  horký pečený čaj.  Když budete pokračovat dále,  uvidíte svaté Lucie rožnovského 
souboru Radhošť a tetičky z Hutiska,  jak obcházejí  chalupy a kontrolují,  jestli  se nevykonávají 
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domácí práce. V ostatních chalupách uvidíte například, jak je starý zvyk zdobení vánočního stromu 
nebo jak se peče vánočka.

Paní  průvodkyně  v lidových  krojích 
vyprávějí  příběhy  dřívějších  obyvatel  chalup.  Po 
cestě zpět se můžete kochat okolní krajinou a třeba 
si dát ještě něco dobrého na zub.

Valašské muzeum v přírodě je velice krásné 
místo v podhůří Beskyd a po celý rok se zde konají 
různé  akce,  které  určitě  stojí  za  to  zhlédnout. 
Nejbližší akcí jsou Velikonoce na Valašsku.

Valašské  muzeum  v přírodě  velice 
doporučuji a dávám mu *** hvězdy. 

text a foto Eda Špička, 7.B

KDYBY BYLY KDESI RYBY
Mgr. Dagmar Ondráčková

Kdybych byla zvíře, byla bych: Cori, naše boxerka, protože se doma snažíme, aby s námi zažívala 
šťastný psí život. 
Kdybych byla rostlina, byla bych: sněženka, obdivuji její houževnatost, s jakou zdolává nástrahy 
odeznívající zimy. 
Kdybych byla historická osobnost, byla bych:  (zde bych volila spíše biblickou postavu) Eva, ale 
poslušná, protože zákazy se neporušují. Proto bych nikdy neutrhla a neochutnala ovoce ze stromu 
poznání. Možná by dnes vše na světě vypadalo jinak, možná... 
Kdybych  byla  jídlo,  byla  bych: barchan.  Že  nevíte,  co  to  je?  Samozřejmě  sladká  dobrota  - 
bramborový koláč na plechu se švestkami, maštěný máslem a posypaný cukrem. 
Kdybych byla nábytek, byla bych: (spíš volím hudební nástroj) harfa, protože zvuky jejích tónů zní 
jako pohlazení. 
Kdybych byla herec, byla bych: Libuše Šafránková, protože se ráda vracím do pohádkového světa, 
kde dobro vítězí nad zlem a závistí. 
Kdybych mohla bydlet v jakémkoliv městě, byl by to:  Šumperk, nevyměnila bych místo, kde žiji 
s manželem, kam za námi jezdí naše děti a vnoučata z Prahy ,,na venkov". 
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Daniel Blíhal, 9.C
Kdybych byl zvíře, byl bych: pes žijící v domě, protože si s ním hrají, mají ho rádi a nemusí nic 
dělat.
Kdybych byl rostlina, byl bych: slunečnice, protože se vyhřívá na slunci.
Kdybych byl historická osobnost, byl bych: Kryštof Kolumbus, protože rád objevoval.
Kdybych byl jídlo, byl bych: kuřecí řízek, protože to je moje nejoblíbenější jídlo a dobře chutná.
Kdybych byl nábytek, byl bych: skříň, protože je velká a dá se v ní schovat spousta věcí.
Kdybych byl herec, tak bych: chtěl hrát v seriálu Okresní přebor, protože je to zaměřeno na můj 
oblíbený sport – fotbal.
Kdybych mohl bydlet v jakémkoliv městě, bylo by to: v Paříži, protože je to město s velkou historií 
a dobrým fotbalovým klubem Paris Saint Germain.

Lucka

NOVÁČEK V REDAKCI
Lili Blechová, 6.C

Co ráda děláš ve volném čase?
Ráda tancuji.

Která je tvoje oblíbená kniha?
Mám ráda knihu, která se jmenuje Lily ;-)

Který film máš nejraději?
Psí domov.

Chtěla bys jet na finále Souboje čtenářů a proč?
Určitě, protože ráda čtu.

Kam bys chtěla jet na dovolenou?
Chtěla bych navštívit Itálii.

Máš nějakého domácího mazlíčka?
Mám dva psy a křečka.

Který školní předmět tě nejvíc baví a proč?
Nejvíc mě baví tělocvik, protože se můžeme 

bavit a mám tam nejlepší známky.
           zapsala Lucka

Liliana  je  na  fotografii  nahoře.  Spolu  s  ní 
knihovničtí  pomocníci a občasní redaktoři ze 4.A: 
Eliška Šenovská (uprostřed) a Petr Kubíček, Pavla 
a Lucie Reichlovy.

JAK TO U VÁS CHODÍ
Pavlína Hyrníková – ZŠ A MŠ Raškovice

Pořádá vaše škola nějaký zájezd do zahraničí?
Bohužel ne, ale párkrát se jelo do Londýna, když to bylo zrovna za dobrou cenu. Jely deváté 

třídy a pak se doplňovalo mladšími ročníky.
Pro jaké třídy se pořádá lyžařský kurz?

Já jsem jela v 6., ale převážně jezdí sedmičky.
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Učíte  se  nějaký  cizí  jazyk  (mimo  
angličtiny)?

Ano,  v  sedmičce  jsme  měli  na 
výběr mezi ruštinou a němčinou.

Máte školní časopis?
Nemáme.

Máte školní knihovnu?
Máme, není moc velká, je tam pár regálů. Podle mě tam není moc velký výběr. Jsou tam 

takové starší knihy, ale nějaká povinná četba se tam najde.
Zadávají vám povinnou četbu do češtiny?

Ano, minulý rok nám toho zadali hodně. Tento rok si máme vybrat nějakou knihu od autora,  
kterého jsme zrovna probírali.
Co máš na své škole nejvíc ráda a co ti naopak vadí?

Na škole mám ráda... nevím. Naše škola je celkem na nic... Ale tak... třeba jsem ráda, že je 
to vesnická škola. Sice mě tam nic moc nenaučí, ale co už. A vadí mi, že se tam hrozně moc řeší 
každá maličkost a že to není moc dobrá příprava na střední. Ale zároveň mi vadí, že nás se střední 
pořád srovnávají… např: „Ale na střední to nebude takové volné, tohle vám neomluví.“

Monika Smolánová 
– Gymnázium + SPŠEI 

Frenštát 
pod Radhoštěm

Pořádá vaše škola nějaký zájezd do  
zahraničí?

Já ani nevím. Co si tak vzpomínám, tak ve 2. ročníku vyššího gymplu se jezdí do Anglie. 
A myslím, že se jezdí i do Osvětimi.
Pro které třídy se pořádá lyžařský kurz?

První termín pro 
1.  ročníky  vyššího 
gymplu a další termín 
pro 2. ročníky nižšího 
gymplu (což jsem já).
Učíte  se  nějaký  cizí  
jazyk  (mimo 
angličtiny)?

Ano,  na  výběr 
máme  němčinu, 
ruštinu 
a francouzštinu.
Máte školní časopis?

Myslím, že ne.
Máte  školní  
knihovnu?

Ano máme,  ale  já 
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jsem tam nikdy nebyla. Ani nevím, kde je.
Zadávají vám povinnou četbu do češtiny?

Ano, vždy máme zadaný dlouhý seznam.
Co máš na své škole nejvíc ráda a co ti naopak vadí?

Miluju svou školu, ale vadí mi někteří nejmenovaní učitelé.   
Kája

TVŮRČÍ DÍLNA
Měsíce

Anna Petruňová (6.B), Viktorie Hegedüšová (9.B)

12

Jak se měsíc Září tváří?
Podívej! Jak pěkně září!
To je slunce - svítí, hřeje,
na děti se hezky směje.

A co na to měsíc Říjen?
Slunce za mraky, už spí jen.
Přišel déšť a vítr fouká,
večer v lese sova houká.

Listopad má vlasy pestré,
rozveselí ulice zkleslé.
Nachystejte draky!
Chtějí svobodu taky!

Prosinec zas na to praví:
"Moje vůně vám chuť spraví,
například Vánoce, 
dostanu plno dárků."

Teď promluvím já, měsíc Leden,
protože jsem vždy jen jeden.
Na bruslích se jezdí po rybnících 
plných ledu.

Únor je také jeden z měsíců zimy,
ale svět kvůli tomu nebude černobílý.
Sníh je tu přece jenom chvíli,
dokud se studené sny nerozptýlí.

Květen má rád květiny,
o tom nejsou pochyby.
Podle květin se přece jmenuje,
teplými barvami svět kolem maluje.

V Červnu začíná být teplo,
déšť se objeví jen letmo.
Začínají růst jahody,
to ale nejsou náhody.

Březen už se ale blíží,
teplé slunce na nás shlíží.
Jaro našlo cestu k nám,
oblohu rozzáří vám.

Duben je zase měsíc zábavy,
ten tě určitě prvního zabaví.
Protože apríl je jeho oblíbený svátek.
Tak pozor! Ať ve všem neudělá zmatek.
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RECEPIS
ROHLÍKOVÉ JEDNOHUBKY

Každému z vás se určitě někdy 
stalo, že mu doma zbyly rohlíky, které 
nebyly nejčerstvější. My  pro  vás 
máme  recept,  jak  z  nich  rychle 
vytvořit  chutnou  večeři  nebo 
pohoštění pro kámoše.

Ingredience: 
rohlíky
máslo
šunka nebo jakýkoli salám
kečup
strouhaný sýr
koření, bylinky

Rohlíky nakrájejte na kolečka, 
potřete máslem. Na každý kousek položte salám/salámy, kápněte trochu kečupu, aby lépe držel 
strouhaný sýr a ten posypte bylinkami nebo kořením dle chuti. Dejte rozpéct do trouby, ale jen na  
chvilku, aby vám rohlíky neztvrdly, a pak už rychle sníst.

Tyto jednohubky můžete samozřejmě obměňovat podle vašich chutí.

připravila M.F.

MŮJ SEN
p.uč. Zuzana Hansmannová

Mým snem je, aby mezi lidmi byla ohleduplnost a láska.

Ryan Vogelland, 4.B
Mým snem je být fotbalistou, abych nemusel chodit do školy. Hraju fotbal už od tří let a baví mě to. 

Áďa

13

Červenec je letní čas
a za rok k nám přijde zas.
Dovolená, moře, bazén,
kdo tohle nemá rád, je blázen.

Tuto báseň Srpen končí,
prázdniny se s námi loučí.
Škola je teď osamělá,
na školáky zase volá.
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SOUTĚŽ
Jako  obvykle  vám nabízíme  šanci  vyhrát  předbíhačku na svačinky  a  obědy  na celý 

měsíc!  Nezapomeňte  k  odpovědi  uvést  své  jméno  a  třídu.  Minulými  vítězi  byli  Petr  Kubíček 
a Eliška Šenovská ze 4.A.

Najděte a vyškrtejte tato slova: led, lov, luk, pád, suk, sup, věže. Zbývající písmena tvoří 
tajenku. Přidejte k ní další slovo, které se s ní bude rýmovat, a můžete se zúčastnit našeho losování.

P L O V T
S U P Ě P
U K Á Ž Á
K K L E D

připravila Lucka

SPORT 

Volejbal
V pátek 4.1. se uskutečnil na Hlucháku turnaj ve volejbale pro žáky sedmých až devátých 

tříd naší školy.  Přihlásilo se 10 družstev, která mezi sebou bojovala o prvenství. První místo si 
odneslo družstvo složené z žáků 9.C – Horká, Horký, Jecu, Neumanová, Svítilová a Tyl, kteří ve 
finále  po  velkém  boji  porazili  družstvo  9.B  ve  složení  –  Riedl,  Bartoň,  Fiala,  Hegedüšová, 
Knyplová a Šalamounová. 

Šachy
krajský přebor škol

12.místo (4.místo v okresním přeboru) – V.Vodák, O.Pavelka, J.Kučera, A.Janderka (všichni 9.C), 
J.Rutar (6.B)

Vybíjená
okrskové kolo

1.místo: M.Hobler, E.Novotný, T.Povýšil (5.A), J.Konašek, A.Maliňák, J.Paloncý, M.Uhrák (5.B), 
V.Boháč, V.Konašek, J.Novosad, A.J.Pírek, O.Zelený (5.C)

Přehazovaná
5.třídy

 okresní kolo
3.místo: A.Solařová, V.Boháč, J.Horký, A.J.Pírek, T.Buriánková, J.Zindulka, O.Zelený, M.Suchý, 
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N.Elsnerová
krajské kolo

4.místo:  B.Faltusová,  E.Hujíčková,  J.Horová,  B.Klimešová,  S.Pekařová,  N.Trnečková, 
T.Buriánková, A.Solařová

Alfonz Cup
6.-7.ročník: 1. 7.A     2. 6.A     3. 7.C
8.-9.ročník: 

NA KUS ŘEČI
s paní učitelkou Irenou Rutarovou

Kdybyste mohla odjet do nějaké cizí země, kam by to bylo?
Mně by se líbilo na Islandu nebo v Norsku.

Kdybyste byla bohatá, co byste udělala, koupila … ?
Hodně bych cestovala, jela bych na cestu kolem světa, do školy bych si chodila pro kapesné.

Kdybyste mohla na chvíli vrátit čas, kam byste se vrátila?
Nevím, všechny chvíle jsou pro mne krásné, v jakémkoli věku, když je člověk zdráv a plný 

sil.
Kdybyste si měla vybrat, v jakém století byste chtěla žít, v kterém by to bylo?

V tom, ve kterém žiju.
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Kdybyste  nebyla  učitelkou,  co  byste  
dělala?

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

Petru Kvitovou.
Kdybyste vše věděla, co byste udělala?

Nikdy  bych  nechtěla  vše  vědět, 
zhroutila bych se pod tíhou vědomostí.
Kdybyste se vrátila na základní školu,  
co byste udělala nebo změnila?

Základní  školu  jsem  měla  ráda 
a neměnila bych.
Kdybyste byla prezidentkou, co byste  
udělala nebo změnila jako první?

Změnila  bych  systém  školství, 
vím jak.
Kdybyste mohla udělat nějaký dobrý skutek, co by to bylo?

Dobré skutky dělám každý den. Pomáhám všem, co o to stojí.

za rozhovor děkují Lucka a Lili (foto-paní učitelka Rutarová je tradiční oporou družstva učitelek  
ve finále Alfonz Cupu – 2.zprava).

zima 2019
redakce: Lucie  Blíhalová,  Liliana 
Blechová  (6.C),  Adéla  Slavíková 
(7.B),  Karolína  Malovaná  (8.B), 
p.uč.Martina Fišerová

titulní  strana:  foto  Martina 
Fišerová
poslední strana: Adam Šalamoun, 
3.C 
ilustrace: p.uč. Josef Václavík
Foto  (není-li  uvedeno  jinak) 
z archivu autorů nebo školy; nikdo 
proti focení neprotestoval :-)

uzávěrka 2.čísla ALFONZe 
2018/19 – 15.3.2019
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Nebýt škol, které odvádějí 
děti z domova, 

psychiatrické léčebny 
by byly plné matek.

Edgar Watson Howe


