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

 Na Hluchák bylo zapsáno 57 dětí do tří 1.tříd.
 Dne 1.4. mohly děti  ze školní družiny zhlédnout v tělocvičně  program 

mobilního planetária; 23.4. vznikly při Plackohraní dárečky ke Dni matek. 
 Ve dnech 1.-5.4. pobývali žáci 3.A na Švagrově.
 Žáci 1.stupně navštívili v KD Rapotín přehlídku mysliveckých trofejí (9.-10.4.).
 Přijímací zkoušky na SŠ absolvovali deváťáci ve dnech 12. a 15.4.
 Dne 15.4. proběhlo on-line kolo  Souboje čtenářů. V něm naši šesťáci obsadili skvělé 2.místo 
a co především – postoupili do republikového finále do Prahy, které přineslo opětovné  vítězství 
hlucháckým barvám!! Více v samostatném textu.
 Osmáci se vydali do Muzea silnic, aby se věnovali tématu Obrana vlasti (25.4., 26.4., 3.5.).
 Týden sběru starého papíru se uskutečnil ve dnech 13.-17.5.

 Pontis připravil  pro  čtvrťáky 
přednášku Mediální výchova aneb 
Dvakrát  měř,  jednou  klikni 
(14.5.);  ČŠI  testování v  rámci 
mezinárodního  projektu  TIMSS 
(15.5.).
 Učitelé  TV zorganizovali  pro 
žáky 8.tříd  cyklistický kurz (21.-
24.5.)
 Dne 21.5. se konal konzultační 
den.
 Koncert  a  talk  show  Voxela 
vyslechli  deváťáci dne 23.5. (viz 
níže);  výchovný  koncert  The 
Cello Boys byl určený žákům 3.-
9.tříd (6.6.).
 2. a 6.třídy mohli pobesedovat 
s hasiči dne 31.5.

 Výletování po vlastech českých,  a  dokonce i  slovenských je tradiční náplní  červnových dní, 
stejně jako fotografování tříd (4.6.).
 Dne 5.6. proběhly na školní zahradě oblíbené oslavy Dne dětí. Od 5. do 7.6. návštěva ČŠI 
 Na Veletrh vědy a výzkumu do Olomouce zavítala 9.B dne 7.6.
 V týdnu od 10. do 14.6. odjeli páťáci a šesťáci na intenzivní jazykový kurz na Severomoravskou 
chatu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● matematická olympiáda- okresní kolo: 3. O.Janků (7.A), 12. J.Vlk (7.B)
● matematický Klokan – Klokánek – okresní kolo: 2. J.Paloncý (5.B)
● Pythagoriáda- okresní kolo: 5.roč. - 2. S.Pekařová, 4. J.Paloncý a L.Záhejská; 

   6.roč. - 5. B.Kovařík (6.B), 7.roč. - 2. O.Janků (7.A)
● Eurorebus – krajské kolo: 3. místo = 8.C – M.Klimešová, R.Motlíček, B.Švédová

                       4. místo = 7.B – J.Driml, Š.Kabourek, F.Solař, J.Vlk
● geologická olympiáda – krajské kolo: 1. místo / celostátní kolo: 6. A.Janderka (9.C)
● biologická olympiáda: okresní kolo – kategorie D - 4. J.Driml (7.B), 5. A.Kesslerová (7.A); 
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kategorie C – 3. A.Janderka (9.C) / krajské kolo – A.Janderka – úspěšný řešitel
● recitační soutěž - krajské kolo: Cena poroty – J.Lysák (2.B), L.Ševčík (5.A)

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 - REPETE
Milí čtenáři Alfonze,

naše škola se už po několikáté zúčastnila soutěže pro 6. třídy základních škol: Souboj čtenářů. Tato 
soutěž rozvíjí literární znalosti, týmovou práci a radost číst. Mně tahle soutěž dala hodně. 

Příprava na online kolo trvala měsíc. Do té doby jsme museli mít přečtenou jednu zadanou 
knihu a mít výpisky, které při soutěži můžeme použít. Před online kolem to byla velká nervozita, ale 
myslím si, že jsme to nakonec zvládli dobře. Pak už zbývalo jen čekat na výsledky. Když nám paní 
učitelka oznámila, že postupujeme, skákali jsme radostí. 

V pátek 10.5. jsme se vydali do Prahy na knižní veletrh, 
kde se konalo finále soutěže. Než začalo, měla jsem strach, 
ale když to vypuklo,  strach mě přešel.  Po soutěži to bylo 
velmi  napínavé,  ale  když  řekli:  „Vyhrává  Základní  škola 

Šumperk!“,  cítili  jsme 
velkou úlevu. Získali jsme 
108  bodů,  2.  Mendelovo 
gymnázium  Opava  84b., 
3.  Gymnázium  a  SOŠ 
Rokycany 79 b. 

Dostali  jsme 
spoustu  cen  a  s  pocitem 
poctivosti,  píle  a  radosti 
jsme se mohli se širokým 
úsměvem na tváři vrátit do 

Šumperka. Nesmím zapomenout zmínit to, kdo nám dal tak skvělou přípravu. Byly to paní učitelky 
A. Havlíčková, D. Ondráčková a E. Suchanová, kterým moc děkujeme!

Nela Potěšilová, 6.A
(viz též s.20)

(hostem letošního Souboje čtenářů byla 
spisovatelka Petra Soukupová, 

autorka jednoho ze soutěžních titulů)
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
R.J.Palaciová: (Ne)obyčejný kluk Johnson, Pete: Mí praštení rodiče
Fischerová, Daniela: Bylum Nebylum Pohádky o princeznách
Matthiasová, Sarah: Hvězdy nad Berlínem
Holthausenová, Luise: Příběhy o koních a ponících
Peroutková, Ivana: Valentýnka a daleké kraje
Jurková, Pavlína – Vlčková, Jarmila: Viktor a záhadná teta Bobina
Cholewiňská-Szoliková, Aniela: Míša a její malí pacienti
Cameron, Bruce W.: Psí poslání
Durková, Milena: Tyrano
Stewart, P. - Riddel, Ch.: Ničitel – Vzpoura zoidů českého upíra
Russelová, R.R.: Deník mimoňky
Welsch, Vítězslav: Tajemství děsivého deníku

KNIHA JE SBÍRKA MOUDROSTI
Co jsou to  vlastně knihy?  Pro někoho znamenají  jen stohy popsaných papírů spojených 

dohromady.  Ovšem  pro  jiné  představují  mnohem  více.  A  to  i  pro  mě.  A  pro  vás?
Jsou knížky stále  tak  oblíbené  jako v  minulosti?  Já  myslím,  že  to  tak  už  není.  Knížky 

nahradily počítače, televize, rádia a mobily. Může za to snad lenost, že lidé radši zhlédnou film, než 
aby sáhli po dobré knížce? Ano, ono chvíli to čtení trvá. Rozhodně déle jak film. Ale není to právě 
ta výhoda? O tolik více informací, děje, popisů a hlavně pocitů se do knížky vejde. A žádný režisér 
se nám neplete do fantazie. Je jen na naší hlavě a vnímání textu, jak místa a postavy budou podle 
nás vypadat. Mnohdy mě, po dokoukání zfilmované knihy, překvapí, jak úplně odlišně, nebo velice 
podobně všechno vypadá. 

Kniha je také místo, kam můžeme utíkat od reality. Díky ní se dostaneme do jiných 
měst, států a někdy i planet či vesmírů. Také 
do lepších, horších, kouzelných, nebezpečných 
a dechberoucích  světů.  Nevědomky  si 
zvětšíme slovní zásobu. Poznáme jiné kultury, 
nápady, myšlenky a názory. A v našem reálném 
životě  se  to  projeví.  Možná  si  v  některých 
našich  situacích  vzpomeneme  na  oblíbené 
knížky.  Přemýšlíme,  jak  by  se  asi  zachoval 
jejich hlavní hrdina. 

I  přes  všechny  tyhle  plusy 
spousta lidí knížky nečte. Jak to zlepšit? Čím 
dřív, tím líp. Podle mě by rodiče pohádky měli 
číst  svým dětem už v útlém věku. Dítě  ještě 

neumí ani číst, ale knížky si zamiluje. Vyrůstá spolu se svým knižním hrdinou. Tak jako já a moje  
sestra jsme vyrůstaly  s Harrym Potterem. Věřily jsme na kouzla spolu se svým tátou, který nám 
snad každý večer četl všechny možné pohádky a povídky. Od Krtečka až po Dášeňku. A takové 
pročtené  dětství  plné  kouzel  a  zázraků  jako  z  pohádky  by  mohl  mít  každý.

Kniha je sbírka moudrosti. Každý má možnost zvolit si tu pravou z nekonečného výběru. 
Protože  knihy  jsou  pro  lidi  tím,  čím  jsou  pro  ptáky  křídla.  Navíc  ne  všechny  příběhy  jsou 
zfilmované, některé zůstávají jen napsané. 

Viky Hegedüšová, 9.B; obrázek – Evelka, 3.A
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TIP NA PRÁZDNINOVÝ VÝLET
od p.uč.Renaty Nevrklové

Okouzlil  vás  Harry  Potter?  Čtete  jeho  příběhy  znovu  a  znovu?  Máte  svůj  profil  na 
Pottermore? Už jste si dokonce upletli kolejní šálu nebo vyrobili svoji vlastní hůlku? Pokud ano, 
čtěte dál. Pokud ne, zkuste to také. Mám pro vás úžasný tip na prázdniny, i když se obávám, že 
spíše na ty další, protože zájem fanoušků je obrovský.

Ptáte se, kam vás posílám? Do Londýna. Do filmových studií Warner Bros, asi 30 km od 
centra Londýna v části Watford / Leavesden.  Přesněji do filmových studií Harryho Pottera, kde se 
během deseti let natáčelo poměrně velké množství scén. Nechci vás zatěžovat informacemi, jak se 
tam dostat, kde sehnat lístky, co všechno vás tam čeká. To najdete na všemocném internetu. Spíše se 
s vámi podělím o pár svých zážitků. A že jich bylo ! Tak pojďme na to :-)

1. Cesta dvoupatrovým autobusem z King's Cross . Pokud chcete sedět nahoře, přijďte na sraz včas 
a držte si svoji pozici ve frontě. Turisté rádi předbíhají a na řadu mohou přijít i ostré lokty.
2. Plocha,  kde  se  studia  nacházejí,  je  více  než  obrovská.  Bývala  zde  továrna  na  Rolls  Royce 
a později vojenské letiště.

3. Mluvící obrazovky po stěnách první haly na způsob obrazů z Bradavic.  Mluví na vás herci,  
producenti, takže první zkouška vaší angličtiny přichází.
4.  Naprosto  ohromující  zážitek,  kdy vejdete  do  slavného  jídelního  sálu  vyzdobeného  v  duchu 
jednotlivých kolejí  a poté branou do samotných Bradavic.
5. Obrovská euforie a zároveň panika, protože nevíte, odkud začít, abyste něco neminuli!
6. Brumbálova pracovna tak, jak ji znáte. Moudrý klobouk, Myslánka, Godrikův meč. Před očima 
se vám míhají konkrétní scény.
7. Naprosto úchvatná kuchyň Weasleyových. Jejich proslulé hodiny ukazují,  kde kdo je. Jehlice 
pletou, nádobí se myje. Tichá závist!
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8. Chlapecká ložnice koleje Nebelvíru. Ty postele jsou hrozně malinké, prý se v nich natáčela jen 
první série, pak hoši povyrostli.
9. Snapeova pracovna, temná a plná lektvarů (stejně jsem jeho postavu měla nejraději), Hagridova 
chýše,  kočičí  království  nenáviděné  profesorky Umbridgeové,  Zobí  ulice,  nádraží  s  vlakem do 
Bradavic, kde si projdete jednotlivá kupé a na vlastní oči uvidíte všechny laskominy, kterými se 
Harry a Ron ládovali cestou do školy.

10. Zjistíte,  že  na  koštěti  umíte  létat  i  vy!  Stačí  k  tomu 
zelené  plátno  za  vámi,  koště  upevněné na  jakýsi  trenažér 
(technicky  zdatným  jedincům  se  omlouvám),  pár 
počítačových efektů  a rázem jste hráčem famfrpálu :-) Jak 
snadné ! 
11. Příčná ulice – místo, kde máte intenzivní pocit, že jste ve 
filmu. Ty obchůdky jsou plné kouzelnického zboží - hůlky, 
kotlíky,  hábity,  košťata -  všechno se hýbe,  vydává zvuky, 
jednoduše nevíte, co pozorovat dřív.
12. Zapovězený les, kde na vás ve vzduchu i na zemi číhají 
pavouci  včetně  Aragoga.  Spatříte   kentaury,  jednorožce 
a dokonce i Patrona v podobě laně.
13. V  exteriérech  nepropásněte  létající  auto,  záchranný 
autobus nebo Hagridovu motorku. Vše si  můžete vyzkoušet 
a buďte si jistí, že i já do motorky vlezla.
14. Máslový ležák, nápoj tolik žádaný v Prasinkách, určitě 
ochutnejte, ale nevím, můj šálek kávy to není. Je sladký jako 
vanilková zmrzlina :-(
15. Obrovské  množství  rekvizit,  paruk,  kostýmů,  modelů, 
masek. Spatříte zblízka i Voldemorta, opravdu nahání hrůzu. 

Ukázky  triků, bez kterých by se jen stěží mohly některé scény natočit. Mě nadchly hýbající se 
mandragory. Fascinující model Bradavic ze všech úhlů s nesčetnými detaily.
16. Obchod se suvenýry přeplněný zbožím. Spoustu věcí mají za menší cenu na letišti,  ale tam 
nenajdete všechno. 

Mohla bych pokračovat dál, ale nejlepší je vydat se na místo činu a užít si všechno na vlastní 
kůži. Všem fanouškům Harryho Pottera bych  návštěvu těchto studií zadala jako povinný domácí 
úkol.  Pokud  se  vám  tedy  podaří  přesvědčit  rodiče,  jedna  důležitá  rada.  Lístek  si  rezervujte 
s dostatečným předstihem, ať nezjistíte, že v termínu, kdy už máte zaplacenou letenku a ubytování, 
nejsou lístky k mání. 

NA VÝLET SE 4.TŘÍDAMI DO ROŽNOVA
Ve čtvrtek 16.5. jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm a bylo to super. Jeli jsme dvě 

hodiny autobusem a  pak  jsme  konečně  dorazili  na  místo.  Paní  učitelky  koupily  vstupenky do 
Valašské dědiny a do Dřevěného městečka. Jako první jsme šli do valašské vesnice, kde byla i škola 
a hodně předražená hospoda. Ve všech domečkách to smrdělo - fuj fuj, ale nějak jsme to přežili.  
Potom jsme šli do Dřevěného městečka, kde byl třeba i kostel. Paní učitelky nám daly rozchod, ale 
museli jsme chodit po dvojicích nebo trojicích. Byl to bezva výlet!

Peťa, Lůca, Eliška
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DOPORUČUJEME
- film Labyrint

Jedná  se  o  filmovou  sérii  (3  díly:  Útěk,  Zkoušky ohněm,  Vražedná  léčba),  ve  které  se 
podíváte na příběh statečného a výjimečného Thomase, ale zároveň v dalších dílech zjistíte, jak by 
mohl vypadat svět při propuknutí závažné nemoci.

- film Láska nebeská
Já jsem u tohoto romantického filmu z roku 2003 moc dlouho nevydržela navzdory tomu, že 

p. uč. Fišerová ho miluje. Její oblíbené scény jsou např.: tanec premiéra v podání Hugha Granta  
nebo třeba vánoční koleda pro Keiru Knightley. A pak ten Londýn.... Kdo ho navštívil, ocení. 

- film Kouzelná chůva Nanny McPhee
Když se o děti pana Browna nedokáže postarat žádná chůva ve městě, je na čase, aby na 

pomoc do této domácnosti nastoupila chůva McPhee, která i přes nástrahy naučí všech 7 dětí, jak se 
správně chovat.

Doporučit můžu i druhý díl Kouzelná chůva a Velký třesk.

- seriál Riverdale
Mě Riverdale úplně nezaujal, ale slyšela jsem na tento seriál hodně pozitivních ohlasů, takže 

se můžete podívat a třeba u něho zůstanete sedět i několik hodin.

- kniha Mléko a med
Kniha plná krásných citátů od spisovatelky Rupi Kaur, která neměla hezké dětství.

Kája

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ 

Perličky:
● Mezi 7 divů světa patří … hora Sněžka. (tak určitě, u nás máme všechno)
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Učitelka napsala žákovi do
žákovské knížky: „Smrdí,
umývat!“ Otec jí odepsal:

„Učit, nečuchat!“

Co dělá sedmnáct blondýnek
před kinem? Čekají na 
jednu další, protože film 

je až od osmnácti.

Pepíček říká otci: „Tati,
umíš psát potmě?“
Otec: „Ano, proč?“

Pepíček: „Tak mi podepiš
žákovskou.“

Přijde opice k hadovi a říká:
„Víš co? Já se ti už nebudu

smát, že nemáš nohy.“
Had odpoví: „Jak mi to

potvrdíš?“ Opice: „Ruku na to?

Nikdo tomu nerozumí, ale
všichni do toho mluví,

co je to? Politika a fotbal

Kuba přijde domů celý
mokrý, matka se vyděsí a

říká: „Co jste proboha
dělali?“ Kuba odpoví:

„Hráli jsme si na psy a já byl
strom.

Volá fotbalista otci: „Ahoj
tati, dneska jsem dal 2
góly!“ a otec se ptá:

„Super! A kolik to skončilo?“
Syn odpoví: „1:1“

Mravenec hledá plavky
 a nemůže je najít. Vidí slona
a ptá se ho: „Slone, nevzal

jsi mi plavky?“

Honza se ptá Tomáše: 
„Víš, proč se rozešel učitel 

fyziky 
s učitelkou přírodopisu?“ 

Tomáš: „Nevím.“ 
Honza:„Protože tam chybí 

chemie.“

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin6s-ry53iAhUHwMQBHTMnDqYQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.csfd.cz%2Ffilm%2F176438-kouzelna-chuva-nanny-mcphee%2Fprehled%2F&usg=AOvVaw2rBVrvBlaSmZn5091-v7x8
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● Oblečení ve starověkém Římě – nosili motiku a hábit. (tož, originální a vkusný model)
●  V čele  římské  republiky  stál  v  době  míru  Markus  a  Mark,  za  války  Mark.  (a  ne  Marcus  
a Martinus?)
● Římskou republiku vedli 2 konzumenti. (a konzulové na to čučeli s otevřenou pusou)
● Němci vypálili Lidice a Lyžáky.
● Nový říšský král Hedrich nastoupil v r.1949. Srovnal se zemí Lidice a Ležárky. (a ještě předtím 
vstal z mrtvých – Heydrich, Ležáky)
● V kterém městě zasedal všeněmecký sněm? - v Itálii
● Kde se shromáždili Češi v březnu 1848? - ve Vídni (Francie)
●  Jaký  kongres  se  konal  v  Praze? -  Vídeňský  (mmch,  stále  odpovídá týž  žák...  umí  číst?  umí  
myslet???panejo, to je zeměpisná orientace)
● Co bylo hlavním cílem revoluce 1848? - Zájem o hystorii a divočinu. (a úča už je z toho lehce  
hysterická)
● V kterém městě zasedal všeněmecký sněm? - ve Francii / v Itálii (proč dnes žáci nerozlišují město  
a stát?)
● Hlavní český představitel revoluce 1848 byl Mohan. (a křestním jménem nejspíš Frankfurt)
● Češi chtěli zrovnovení češtiny s němčinou. (ááá, tady máme inovátorku českého jazyka)
● Eliška Krásnohorská psala texty do hymny. (… a J.K.Tyl jí napovídal)
● Kde pramení Vltava? - pod Karlovým mostem / na Labi
● Jan Hus byl redaktor na Karlově univerzitě. 
● Koncil je … popraviště / upálení / čáslavský sněm v Kostnici.
● Mezi husitské zbraně patří krumpáč.
● Husitští vojevůdci byli Jan Žižka z Trucnova a Jakub Holý.
● Na poli pěstovali obilniny a písniny. 
● Co víš o Alžbětě I.? -  dcera Václava VIII./ Ludvíka hrozného Jagellonského, měla ráda comedye, 
které psal Shak Spear, měla spor s Martinou Stuartovnou (někteří žáci evidentně zkoušejí, co jejich  
učitelka – Martina – vydrží)
● Bostonské pití čaje = je to lék, který se bere na bolest a užívá se střídavě (uáááá)

zapsala M.F.

JAK JE NEZNÁTE
Rozhovor s vedoucí školní stravovny p.Marcelou Závodnou

Co všechno máte na starosti?
Evidenci strávníků a faktur, jídelnu, 

objednávání zboží, jídelníček.
Chtěla byste učit?

Asi ne.
Pracovala jste ještě někde jinde než na 

Hlucháku?
Ano, jako účetní a poradkyně zdravé 

výživy.
Jaký byl Váš oblíbený předmět?

Matematika.
A Váš méně oblíbený předmět?

Tělocvik.

8



ALFONZ - jaro+léto 2019                                                                                                      

Vaše záliby?
Zpívání.

Nejoblíbenější film?
Mamma mia

Nejoblíbenější zpěvák/zpěvačka?
Motýli Šumperk. 

Nejoblíbenější jídlo?
Zeleninový salát s tuňákem a vajíčkem.

Ady

VOXEL?
Nevíte,  co to je? Lépe by bylo ptát se: 

kdo to je. Folk-popový zpěvák Václav Lebeda alias 
Voxel  byl  hostem  šumperského  majálesu 
a deváťákům z Hlucháku i dalším žákům a studentům 
ho představil v domě kultury náš bývalý žák Honza 
Firla.

Jak to viděli žáci 9.C?
– Koncert  měl  příjemnou a veselou atmosféru, 

zpěvák měl super rytmické písně. Mohlo to být delší.
– Koncert se mi líbil. Možná to bylo příliš krátké. Líbilo se mi, že jsme se mohli ptát.
– Jelikož se mi nelíbí jeho písničky, tak jsem se tam 

nudila. Znova bych už na to asi nešla, ale lepší jak 
škola.

– Mě zaujalo, jak dělal Voxel pusou trumpetu a potom 
beatbox. Do zpívání se mohlo zapojit víc lidí. Před 
námi holky pořád rušily.

– Nejlepší  bylo  nejspíš  těch  několik  písniček  jen  na 
4 akordy.  Zaujalo  mě,  jak  si  zpěvák  pamatoval 
kousky 26 písniček a vkládal do toho ještě svá vlastní 
slova. Rozdělení na zpěv a otázky byla dobrá změna.

– Líbilo se  mi,  že  si  s  námi  povídal.  Nelíbilo  se  mi 
osvětlení, mohli vypnout ta světla na stropě.

– Líbilo se mi, že jsme se s ním mohli na konci vyfotit 

a  získat  jeho  podpis.  (viz  foto  
s Eliškou)

– I  když  ty  písničky nebyly  můj  styl, 
překvapily  mě  pozitivitou.  Bylo  to 
i docela vtipné.

– Koncert  byl  pěkný,  zajímavý,  ale 
zarazilo  mě,  když  se  mezi  sebou 
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bavili ti dva na pódiu. Buď ten, kdo pokládal otázky, to měl nacvičené, nebo od něj bylo 
velmi neslušné, když se uprostřed odpovědi díval, kolik je hodin  (nebo že by sledoval na  
mobilu nové zprávy??)

JAK TO U VÁS CHODÍ
Jarda Kment 

ZŠ A MŠ Brandýsek
Pořádá  vaše  škola  nějaký  zájezd  do  
zahraničí?

Bohužel ne.
Pro jaké třídy se pořádá lyžák?

Každý rok od šesté do deváté.
Učíte  se  nějaký  cizí  jazyk  (kromě  
angličtiny)?

Na  výběr  jsme  měli  mezi  němčinou 
a ruštinou.

Máte školní časopis?
Nic takového neděláme. Učitelé vědí, že by se nám nic takového nechtělo dělat.

Máte ve škole knihovnu?
Ano, máme takovou maličkou knihovnu se starými knihami. Převážně z dob ČSSR.

Zadávají vám učitelky povinnou četbu?
No, zadávají nám určitá témata, na která si máme samostatně najít a přečíst knihu.

Co máš na své škole nejvíc rád a co ti naopak vadí?
Tak nejvíc na ní mám rád přístup našich učitelů. Jsou to takoví pohodáři. Dále to, že máme 

převážně jen učitele, se kterými je prostě sranda.  Rozhodně i  vedení školy je super. Mínusy tu 
samozřejmě taky jsou. Máme strašně malé šatny, kde se musí nacpat 5 tříd, v jedné třídě je až 28 
žáků a strašně se tam mačkáme. Dále zastaralé vybavení školy, které se ale pomaličku modernizuje.

Kája 

PŘEDSTAVUJEME TŘÍDY
9.C

třídní učitelka: p.uč.Martina Fišerová

největší: Aleš Janderka 
nejmenší: Vojta Vodák

nejstarší: Markéta Toroni
nejmladší: Kája Žváčková
nejchytřejší: Aleš Janderka

nejdelší vlasy: Linda Haltmarová
nejkratší vlasy: Vojta Vodák

kdo nejvíc rybaří:  Martin Jecu
kdo nejlíp kreslí: Nikča Vernerová
třídní umělkyně: Julie Dvořáková 

třídní komentátor: Martin Tyl
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největší čtenář: Ondra Pavelka
největší sportovci: Marek Horký, Martin Jecu, Martin Tyl 

největší sportovkyně: Hanka Horká
největší fanoušek Slavie: Dan Blíhal

zapsal Martin Tyl

MÁJ – LÁSKY ČAS 
… a co si o lásce myslí žáci 9.C?

- může být krásná i složitá
 - je to výborná náplň života

- je cit, který ukáže pravou povahu člověka
- je světlem života

- spojuje lidi dohromady
- je správná věc

- má mnoho tváří
- je létání v oblacích

- způsobuje stávku mozku
- umí dělat zázraky

- je vše, co potřebuješ
- je velmi důležitá a nikdo nemůže říct, že ji nepotřebuje

- je vážně super
- je dar, který si zaslouží každý

- hladí, hřeje, překvapuje
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KDYBY BYLY KDESI RYBY ...
s paní učitelkou Vladimírou Skývovou

Kdybych byla zvíře, byla bych: pes, protože je věrný
Kdybych byla rostlina, byla bych: pomněnka, protože má krásnou modrou barvu
Kdybych byla historická postava, byla bych: T. G. Masaryk, protože to byl gentleman
Kdybych byla jídlo, byla bych: zmrzlina, protože ji má každý rád
Kdybych byla nábytek, byla bych: postel, protože bych pořád ležela
Kdybych byla herec, byla bych: mladá a krásná herečka, která hraje roli princezny
Kdybych si mohla vybrat, ve kterém místě budu žít, bylo by to v: malé norské vesnici

s Petrem Kubíčkem, 4.A
Kdybych byl zvíře, byl bych: pes, protože je to nejlepší přítel člověka
Kdybych byl rostlina, byl bych: lípa, protože to je národní strom
Kdybych byl historická postava, byl bych: Václav Havel, protože to byl dobrý člověk
Kdybych byl jídlo, byl bych: svíčková omáčka, protože moje babička ji dělá nejlepší na světě
Kdybych byl nábytek, byl bych: sedačka, protože se na ní příjemně leží
Kdybych byl herec, byl bych: Ondřej Vetchý, protože hrál v Okresním přeboru
Kdybych si mohl vybrat, na kterém místě budu žít, bylo by to ve: Vikýřovicích, protože je tam klid 
a skvělí sousedé

zpovídaly Eliška a Lucka

RECEPIS
Zebra dort

Suroviny:

1 a ¼ hrnku hladké mouky 
¾ hrnku cukr krystal
1 sáček vanilkového cukru
3 vejce
1 zakysaná smetana
50g másla
2 polévkové lžíce kakaa
1 čajová lžička kypřícího prášku

Příprava:

• V první míse ušleháme vajíčka s cukry.
• V druhé míse smícháme mouku a kypřící prášek.
• Do ušlehaných vajíček s cukry nalijeme zakysanou smetanu a rozpuštěné máslo, poté 

promícháme.
• Vše smícháme dohromady.
• Těsto rozdělíme na dvě poloviny.  Do jedné poloviny přidáme kakao. Poté vrstvíme těsta na 

sebe. 

Pečeme při 180°C 30-40 minut..
připravila Alča
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ANKETA
Co na to děti ?

Opět jsme položili žákům prvního stupně „záludné“ otázky. Podívejte se, jaké byly jejich 
odpovědi. A co vy? Dokázali byste odpovědět?

1. Která je nejvyšší hora České republiky?

Emma, 3.C – Praděd 
Roman, 3.A – Sněžka

Tom, 4.C – Praděd
Terka, 2.B – Praděd

2. Kolikátého července se slaví státní svátek na počest Konstantina (Cyrila) a Metoděje?

Albert, 3.C – 20. července
Sofie, 3.B – 5. července 
Nina, 4.A – 5. července
Vašek, 4.B – 5. července

3. Na jakou stranu roste lenochodova srst na nohou?

Filip, 5.C – na pravou stranu
Kuba, 4.B – na levou stranu

Ryan, 4.B – dozadu
Nikča, 4.A - nahoru

4. Kdo byl Vlasta Burian?

Anežka, 3.C – herec
Terka, 3.C – herec
Jirka, 3.B – herec
Ivana, 4.B – herec

(1.Sněžka, 2. 5. července, 3. nahoru, 4. herec, zpěvák, sportovec)
zpovídali Peťa a Pája

LOVCI  AUTOGRAMŮ
Na koncertu Hany Zagorové a Petra Rezka 

s BOOM! Bandem Jiřího Dvořáka
Jedna z nejlepších interpretek šansonu u nás, hudební stálice Hana Zagorová, přijala pozvání 

do Šumperka spolu s excelentním Boom! Bandem Jiřího Dvořáka a Petrem Rezkem. Koncert, který 
se uskutečnil  dne 18.  5.  2019 v kulturním domě, byl  do posledního místa vyprodaný a všichni 
diváci se mohli těšit na úžasné vystoupení, které začalo v 19:00 hodin. 

Jako první vystoupil Petr Rezek, který nás všechny pozdravil a měl krátký proslov, že se do 
Šumperka hodně těšil, protože tady několik let spolupracoval s divadlem. A pak to začalo! Zpíval 
známé písně  jako např:  Přátelství  nebo Jsi…..  Zhruba v  půlce  svého vystoupení  sešel  z  pódia 
a procházel kolem lidí. Ještě zazněly poslední písně a jeho čas vypršel. 

Po  zhruba desetiminutové  přestávce  začala  kapela  znovu  hrát  a  na  pódium přišla  Hana 
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Zagorová. Na ni jsem se nejvíce těšil. Hana zpívala např: Spěchám nebo novou píseň Já nemám 
strach.  Na  konci  představení  ještě  zazpívala  nejhezčí  píseň  Maluj  zase  obrázky.  Pak  přišlo  to 
největší překvapení, Hana Zagorová s Petrem Rezkem měli duo, při kterém se celý sál postavil 
a tleskal do rytmu. Atmosféra byla výborná, a až někde uvidíte, že vystoupí Hana Zagorová, tak 
neváhejte a běžte koupit lístky.

Eduard Špička, 7.B (text i skeny podpisů)

Podpisy herců Václava Vydry a Kateřiny Winterové získal Eda na veletrhu Svět knihy.
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SOUTĚŽ
 Doneste některému z redaktorů nebo p.uč. Fišerové odpovědi na soutěžní otázky (ve svém 

výtisku časopisu) a můžete vyhrát věcnou cenu. Nezapomeňte k odpovědi uvést své jméno a třídu.
Předbíhačku minule vyhráli Daniel Blíhal z 9.C a ….

KŘÍŽOVKA

1. máma a …
2. jméno Jakub jinak
3. podestýlka pro hospodářská zvířata
4. klepe se jak …
5. hlavní město ČR
6. má křídla, je to …
7. vysušená tráva

Lucka

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
„My mozku stále víc ulevujeme. Nezatěžujeme ho. Až tak moc po něm nyní nechceme. Už 

se dokonce objevují názory, že by se snad děti ani nemusely učit násobilku, když mají kalkulačky.  
Spoustu informací máme jen proto, že víme, kde a jak je najít. Ale v momentě, kdy ztratíme přístup 
k jejich zdroji, stávají se z nás idioti. Stačí si vzít takzvaně chytré mobily. Dotkneme se jich a číslo 

15



ALFONZ - jaro+léto 2019                                                                                                      

se samo vytáčí. Takže už nemáme důvod si žádná čísla pamatovat. Ale když mobil ztratíme, jsme 
bezradní. Mnohdy si už nepamatujeme ani vlastní číslo, natož čísla svých blízkých.

Ve slovnících se už objevil výraz 
Google  efekt.  Je  u  něj  definice: 
Zlenivění  mozku  způsobené 
nezájmem  se  učit  nebo  získávat 
nové informace, protože je možné 
je vygooglovat.

Žijeme  ve  světě,  kde  máme 
všechno  naservírované,  jakoby 
předvařené.  Odvykli  jsme  si 
informace  vyhledávat,  analyzovat, 
diskutovat o nich. To vede k tomu, 
že přestáváme procvičovat mozek. 
Na  jedné  straně  lidé  vyznávají 
zdravý  životní  styl.  Běhají,  cvičí, 
vyhledávají  zdraví  prospěšné 

potraviny. Ale co se trénování paměti týká, tam jsou velké rezervy. Přitom mozek se chová jako 
sval. To znamená, že i on je funkční jenom tehdy, když ho řádně procvičujeme.“

Magazín MF Dnes 43/2017
Tož děcka, přestaňte spoléhat na strejdu Gůgla a tetu Wiki a makejte!

SPORT 

Vybíjená
okresní kolo: III.kategorie – dívky – 3. - 4.místo 
(Hlavová,  Nimmerrichterová,  Krobůčková,  Novotná,  Nevímová,  Vepřková,  Kohoutková, 
Potěšilová, Pešková, Ruprichová, Kovaříková, Minaříková)  

Halová kopaná 

okresní kolo: kategorie III. a IV. - 2.místo (Jecu, Tyl, Horký, Blíhal, Chládek, Jílek, Klimeš, 
Podhorný, Fiala)

Orientační běh
krajské kolo:  
D5,H5 – 2.místo
D7,H7+D9,H9 – 5.místo
naši nejlepší jednotlivci: 
D3 – 1.A.Paloncý
D5 – 1. P.Reichlová, 
         2. L.Reichlová, 4. A.Tomanková
H7 – 2. A.Jordán

obrázek: p.uč. Josef Václavík
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Volejbal
krajské kolo: kategorie IV. - hoši – 1.místo; kvalifikace na MČR, sk.E v Olomouci – 3.místo 

(zleva: J.Riedl, J.Bartoň, M.Horký, J.Matulík, M.Tyl, M.Jecu, T.Fiala)

kategorie II. dívky – 3.místo (Buriánková, Horová, Solařová, Trnečková, Elsnerová, Daňková, 
          Štěpánková, Prokopová, Pojmonová, Klimešová, Pokorná, Vilhelmová)

kategorie IV.  dívky – 3.místo (Horká, Šalamounová, Matoušková, Stančíková, Jecu, Boháčová,  
     Slavíková, Klimešová, Sikorová, Prokopová)

Minivolejbal
okresní finále: kategorie III. - 4. (Jecu, Boháčová, Slavíková), 6. (Minaříková, Tučková, Leharová, 
Račáková), 7.místo (Kristek, Mrkos, Šubrtová)

KLUK Z PLAKÁTU
Jakub Driml (7.B)

Možná jste si na nástěnce ve 2.patře všimli plakátu, který láká nové zájemce o baseball mezi 
šumperské Cannibals. Ady vyzpovídala svého spolužáka Kubu, který je na něm vyfocený.

1. Jak ses dostal na plakát?
Na plakát jsem se dostal, protože mě na něj vybral náš trenér.

2. Jak dlouho hraješ baseball?
Baseball hraji už 7 let.

3. Kdo tě k baseballu přivedl?
Můj  soused,  který  nás  trénuje,  se  mě  zeptal,  jestli  to  nechci  zkusit,  tak  jsem to  zkusil 
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a začalo mě to bavit.

4. Jak často máš tréninky?
Třikrát týdně od 16:00 do 17:30.

5. Jakou pozici nejčastěji hraješ?
Nejčastěji hraji nadhoz, který je velmi důležitý.

6. Jak trénink probíhá?
Začíná  rozcvičkou,  rozházením  a  pak  buď  hrajeme 

zápas, nebo cvičíme různé situace.

7. Chtěl bys být v budoucnu profesionální hráč baseballu?
Nechtěl bych se tím živit, ale chtěl bych se dostat na 

nějakou vyšší úroveň. 

PRO MAMINKY
Zaujalo nás dílko Emmy ze 3.C:
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PŘEČTENO NA NÁSTĚNKÁCH
… tentokrát v 6.B
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE

Šumperský zpravodaj č.11/2019

VÁM PŘEJE PRIMA PRÁZDNINY 
SE SPOUSTOU KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ 

ALFONZ jaro 2019
redakce:  Petr  Kubíček,  Lucka  Reichlová,  Pavla  Reichlová,  Eliška  Šenovská  (4.A),  Alča 
Mazánková (6.B), Lucka Blíhalová (6.C), Adéla Slavíková (7.B), Karolína Malovaná (8.B), 
p.uč.Martina Fišerová
obrázek – ALFONZ: Amélie Šrámková (3.A)
Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval 

uzávěrka 3. čísla ALFONZe 2018/19 –  10.6.2019
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