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PŘEČTĚTE SI:
 s.3-4 – Den archeologie; projekt Holocaust

 s.5-6 – Čteme trochu jinak (čtenářské dílny)  

 s.7-8 – Představujeme – p.uč.H.Pokorná,
     K.Kösslerová, D.Suchomelová 

 s.9 – Bydlí ve škole (pískomilové)

 s.10-12 – Vánoce

 s.12 - Kdyby byly kdesi ryby: p.uč.N.Donné, V.Pavlík

 s.13 – anketa (pizza)

 s.14 – Nováčci v redakci; soutěž

 s.16 – Tvůrčí dílna (K.Hlavová)

Vánoční zpívání na schodech 
muselo proběhnout v obměněné 

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

  Pobytový program tříd 3.B a 3.C na Švagrově proběhl ve dnech 20.
- 24.9., 2.A a 3.A ve dnech 8. - 12.11.; adaptační kurz 8.A ve spolupráci se

školní psycholožkou a Vilou Doris dne 23.9.; 15. - 16.11. - 5.A v Mladoňově; 16.-18.2. - 1.C –
Velké Vrbno, Paprsek

 výlety: 24.9. - třídy 2.A a 3.A na trase Petrov – Vikýřovice; 19.10. - 1.třídy na Dalimilovu
rozhlednu; 20.10. - 2.B a 2.C 

 30.9. - třídní schůzky –  opět distanční formou, následující 16.11. už ve škole

 4. - 8.10. - týden sběru starého papíru: 1. 7.A (660,3 kg), 2. 8.C (483 kg), 3. 9.B ( 476,1 kg)
nejlepší  sběrači  jednotlivci :  1.Eliška  Braunová  7.A (534,5),  2.Lilien  Minaříková  9.B  (250,0),
3. Vincent Šubrt 3.A (215,9)

 13.10.  -  žáci  6.tříd  se  zúčastnili  aktivit  v  Pavlínině  dvoře  v  rámci  Mezinárodního  dne
archeologie (viz text a foto níže)

 8. - 11.11. - Bobřík informatiky: 4. - 9.třídy

 Ve dnech 29.11. - 18.12. se postupně odehrálo testování KALIBRO v 6. - 8.ročníku z jazyka
českého a matematiky.

 Ekoprogram ve Vile Doris – téma Na suchu: třídy 5.A (15.12.) a 5.B (16.12.)

 V  předvánočním  týdnu (20.12.  -  22.12.)  se  uskutečnil  volejbalový  turnaj,  třídní  besídky
a netradičně tradiční zpívání na schodech (akce Celá škola zpívá koledy).

 Lyžařský kurz žáků 7.tříd na Dolní Moravě: 3. - 7.1. 
 školní družina: Pexesiáda (18.1. - 3.třídy, 25.1. - 2.třídy), piškvorky (1.2.: 3. - 5.třídy), beseda
s myslivcem (10.,15. a 16.1.)

 Výlet na běžkách: 17.12. pro deváťáky, 16.2. pro žáky 6.-8.tříd

 27.1. - 18.2.: projekt žáků 8. a 9.tříd o holocaustu a hrdinech 2.světové války (viz níže)

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ: 
● DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA: 1. Natálie Elsnerová (8.B), 2. Daniel Špaček (8.A),
                                                   3. Ondřej Žák (8.B)
● PYTHAGORIÁDA – okresní kolo: 3. Jiří Mazánek (6.B), 4. Daniela Mozgová (6.C)
● ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA:
Kategorie A – 6.roč. - 1. Jiří Mazánek (7.B), 2.-3. Jasmína Simonová, Kristýna Muroňová (obě 6.C)
Kategorie B – 7.roč. - 1. Jan Jurčík (7.C), 2. - 3. Jan Jersák (7.D), Zdeněk Stojaník (7.B)
Kategorie C – 8. a 9.roč. - 1. - 3. Alena Mazánková, Anna Petruňová (obě 9.B), 
                                                  Vendula Vojtěšková (8.D)
● MĚSTO ČTE KNIHU – výtvarná soutěž: Kategorie 3 – 6.-9.roč. ZŠ a nižší gymnázium - 
2. Tomáš Ševčík (6.B)
● BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA: 
Kategorie C – 8. a 9.roč. - 1. M.Horáčková, 2. A.Mazánková (obě 9.B), 3. M.Hobler (8.A)
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Kategorie D – 6. a 7.roč. - 1. N.Holzerová, 2. A.Tomanková, 3. F.Polášek (všichni 7.B)
● Do okresního kola recitační soutěže postoupili: J.Lysák (5.B), N.Holzerová (7.B) a J.L.Ševčík 
(8.A)

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

DEN ARCHEOLOGIE 
Dne 13.10. se žáci 6.ročníku zúčastnili akce pořádané

šumperským  Vlastivědným  muzeem  v rámci
Mezinárodního dne archeologie.

Při  výkladu
archeoložky  si  mohli
zopakovat,  co  si
pamatují  o  pravěku
z hodin dějepisu,
a  podívat  se  na
archeologické  nálezy
z  našeho  regionu.
Třeba  nezapomenou
na  unikátní  Loštické
poháry

a Postřelmovského  Venouška.  Vyzkoušeli  si  pravěká  řemesla,
tvořili  a  zdobili  jako  pravěcí  umělci,  upekli  si  jednoduché
placky, odlévali z včelího vosku.

Navzdory  nepříznivému  počasí  zvládli  v  tento  den
výuku dějepisu trochu jinak.

M.F.

CO BYL HOLOCAUST
Nenápadní hrdinové je název projektu, který byl uskutečněn žáky 8. a 9. tříd ve dnech

27.1.  (Den  holocaustu)  –  18.2.  2022.
Putovní výstavu se stejnojmenným názvem
zapůjčilo  naší  škole  sdružení  Respekt
a     tolerance  v  čele  s  panem  Luďkem  
Štiplem. 
    Nenápadní hrdinové byli  lidé,  kteří  se
významnou  měrou  zasloužili  o  pomoc
Židům v době holocaustu (mnozí ani Židy
nebyli). Patří k nim například I. Sendlerová,
E.  Schindlerová  (manželka  Oskara
Schindlera,  známého  z  filmu  Schindlerův
seznam),  Dr.  E.  Ziegler,  M.  Schmolková
a další,  s jejichž osudy děti seznámily své
spolužáky formou vytvořených projektů.
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     Po  zhlédnutí  dokumentu  o  patnáctiletém chlapci
Ottovi  Wolfovi,  který  se  skrýval  se  svou  rodinou  za
války tři roky v lese a při mučení nic neprozradil (tak
zachránil  zbytek  své  rodiny),  si  mnohé  děti  snad
srovnaly  své  priority  a  uvědomily  si,  co  je  v  životě
podstatné.  V hodině  výtvarné  výchovy  zkusili  někteří
žáci vytvořit přebal knihy.
     Osudy  „nenápadných  hrdinů  a  zachránců“  byly
mnohdy  velmi  smutné,  stejně  jako  celé  období
2.  světové  války.  I  dnes  se  v některých zemích zvedá
vlna  antisemitismu  a  stále  se  bohužel  setkáváme
s projevy  rasismu.  Proto  jsme  my,  vyučující  dějepisu,
považovaly za nutné se k této problematice vrátit.
 Ilona Pavlíková, Martina Fišerová a Klára Kösslerová


V nabídce kroužků školního klubu je mj.také

šachový, který vede p.uč. Jakub Ježek.
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NOVINKY V KNIHOVNĚ

J.Holub: Prostě na mě zapomněli           J.Gaarder: Dívka s pomeranči
P.Hůlová: Liščí oči    J.Vacek: Zajatci Pána bouří     
M.Dammann: Marwani – Přímo do srdce
P.Bunzl: Měsíční medailon P.Bunzl: Nebeský cirkus
N.Shusterman: Nimbus    N.Shusterman: Zvon
P.Soukupová: Klub divných dětí A.S.Magnason: Truhla času
W.Smith: Průtrž D.Krolupperová: Labutí dům

B.Trojak: Safíroví ledňáčci a Glutaman K.Blažková: Tymián z Oxary
P.Horáková: Tajemství Hrobaříků 1 K.Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc
J.K.Rowlingová: Vánoční prasátko A.Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha
P.Renčín: Žabarádi J.Ledecký: Verše potrhlé
B.Dočkalová: Tajemství Oblázkové hory                 T.Horváthová: Sydney
V.Dvořák: Já, Finis            Kepler 62 – 1.díl – Pozvánka
J.W.Procházka-K.Smolíková: Tajná dvojka A+B – Zbloudilá střela
A.Benderová: Zvláštní smutek citron.koláče

ČTEME TROCHU JINAK
V tomto školním roce jsme se v hodinách literatury znovu vrátili  ke  čtenářským

dílnám. V rámci nich vznikly např. i dopisy autorům přečtených knih (ukázky z 6.A) a hodnocení
hodin (8.A), v nichž jsou četba,  „pitvání“ knih a pochopení textu,  vytváření názorů a povídání
o příbězích a hrdinech na prvním místě.
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Jakub:  Čtenářské dílny  se  dají  pojmout  jako  místo  odpočinku,  všechno  vždy  hodíte  za  hlavu
a užíváte si ticho a listování stránek v knihách. I já jako velký nečtenář jsem našel zálibu ve čtení
a těšil se do hodin literatury, třeba si v budoucnu i koupím knihu. Styl těchto hodin je bomba! Takže
jestli vám tohle čte paní učitelka Fišerová, tak vám vzkazuju, že až se vás na začátku ČD zeptá,
jestli se těšíte, jděte doleva ;-)
Ondra: Líbilo se mi, že si můžu číst vlastním tempem.
Eliška: Byla  bych  ráda,  kdybychom  ve  čtenářských  dílnách  pokračovali,  protože  je  to  můj
neoblíbenější druh češtiny. Moc se mi nelíbilo mluvení o knize na konci hodiny a losování.
Simona: Nerada čtu a přimělo mě to číst i doma.
Katka: Líbilo se mi, že byl ve třídě klid na čtení. Bavilo mě, když jsme házeli
kostkou, a podle toho, co jsi hodil, jsi musel něco o knížce říct.
Anežka: Moc se mi to líbilo a bavilo mě to. Oživilo mi to vždy den. Když jsme
využívali  třeba  kostky  nebo  obrázky,  pěkně  jsem  si  děj  knihy  přiblížila
a zopakovala.
Lukáš: Líbilo se mi to, že byly na výběr dobré knížky. Nelíbilo se mi jen to, že
jsem  si  párkrát  knížku  zapomněl.  Zážitek,  ty  hodiny  byly  dobře  udělané
a knížka mě hodně bavila. Kdyby byl druhý díl, hned bych si ho koupil. I když jsem si ze začátku
říkal, že to bude nuda, tak nakonec to bylo fajn. 

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ

1. Víte kolik klokanů vyskočí výš než mrakodrap? Všichni, mrakodrap neumí skákat.
2. Práce je moje nejoblíbenější činnost. Dokážu se na ni koukat celý den.
3. Znám judo, kung-fu a dalších 43 nebezpečných slov.
4. Mí sousedé poslouchají skutečně dobrou hudbu. Ať už se jim to líbí, nebo ne.
5. Co tě nezabije, to tě hodně, ale hodně bolí.
6. Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.
7. Víte, proč má vrtulník vrtuli? Aby chladila pilota. Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se
     bude pilot potit.
8. Víte, jak se leze na skleněnou kouli? Blbě!
9. Ředitel ZOO přijímá nového zaměstnance: ,,A rozumíte zvířatům?“ - ,,Proč? Něco říkali?“
10.Tak z toho se nevykroutím, řekla žárovka a praskla.

vybrala Alča  
                                                                                              

Perličky:
 Které náboženství pochází z Indie? - posvátná kráva

 Které objevy/vynálezy pocházejí ze starověké Číny? - polystyren a koně

 K čemu lidé v pravěku používali oheň? - aby přilákali zvěřstvo

 Které znáš historické vědy? - praologie, austrologie a anesteziologie (jóó, tak tebe už evidentně
     uspali)
 Jaké písmo používali v Mezopotámii? - hlínové / hliníkové (těsně vedle - klínové) 

 Napiš jméno faraona: Chuchan chamon (a pak kdo je TUTAN.....??)
 Jaký typ extrémismu byl komunismus? - pracovitý (jj, každému podle jeho zásluh)

 Čím se proslavila Ema Destinnová? - operkyně / zpěvkyně (a dobrá Čecha)
zaznamenala a okomentovala M.F. 
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                                            PŘEDSTAVUJEME ….
paní učitelka Hana Pokorná
anglický a španělský jazyk

Proč jste si zvolila toto povolání?
Protože mám ráda práci s dětmi.

Proč jste si vybrala zrovna naši školu?
Tato škola má velmi dobré reference,  proto bylo mým přáním tady

učit. Byla to velká náhoda, když jsem si při výběru školy pro svoji dceru
všimla výběrového řízení, bez váhání jsem podala žádost o místo a k mé
velké radosti jsem byla přijata.

Jak se vám u nás líbí? 
         Je tady moc příjemná atmosféra, jak mezi žáky, tak mezi kolegy. 

Co jste říkala na distanční výuku? 
            Byla to výzva pro všechny, ale zároveň jsem se seznámila s různými online aplikacemi, 
které využívám dodnes. 

Který předmět nejraději učíte?
           Ráda učím oba předměty, i když k angličtině
mám o něco blíže, protože se Anglie v minulosti stala
na nějakou dobu mým druhým domovem. 

Který předmět jste ne/měla ráda jako malá?   
Na  základní  škole  jsem  neměla  neoblíbený

předmět.

Vaše záliby?
Pobyt v přírodě, plavání, české tradice, dříve

více cestování a tanec.

Nejoblíbenější film?
Mám moc ráda bondovky.

Nejoblíbenější zpěvák/zpěvačka?
Ráda poslouchám hudbu ze  starší  éry,  např.

Marii Rottrovou, Věru Špinarovou apod.

Nejoblíbenější jídlo?
Cokoli z mořských plodů. 

paní učitelka Klára Kösslerová 
český jazyk a dějepis

Proč jste si zvolila toto povolání?
Během studia na gymnáziu v Šumperku jsem

přemýšlela, co bych chtěla dál v životě dělat. Stát se
učitelkou  byla  moje  první  a  jasná  volba.  Baví  mě
předávat druhým své vědomosti a znalosti.
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Proč jste si vybrala zrovna naši školu? 
 Kvůli pověsti školy, dobré lokalitě a krásné historické budově, v níž se škola nachází.

Jak se vám u nás líbí? 
         Na Hlucháku se mi líbí hrozně moc. Děti jsou šikovné a kolegové moc milí a vždycky ochotní
pomoct a poradit.

Co jste říkala na distanční výuku?                                                                                                       
Jako vysokoškolákovi v posledním ročníku mi distanční forma výuky vlastně vyhovovala. 

Měla jsem čas v klidu dopsat závěrečnou diplomovou práci a připravit se na státnice. Ale když jsem
si na praxi vyzkoušela několik hodin vést přes MS Teams, tak jsem z toho moc nadšená nebyla. 
Doufám, že se k distanční výuce už nevrátíme. Jako začínající učitel z ní mám strach.                       

Vaše záliby?                                                                                                                                            
K mým zálibám patří cestování, navštěvování historických památek a lokalit, četba, zpívání 

a sledování většinou historických seriálů.

Nejoblíbenější film?
        Mám ráda spoustu filmů a těžko vyberu jeden nejoblíbenější, ale ráda se dívám na filmy           
o Harrym Potterovi a pak filmy a seriály s historickou tématikou, třeba seriál Černobyl od HBO. 
Nejoblíbenější zpěvák/zpěvačka?                                                                                                   

Mám ráda španělského zpěváka Alvara Solera a pak Adele.                                                  
Nejoblíbenější jídlo?                                                                                                                              

Taky asi nemám jedno nejoblíbenější jídlo. Chutná mi španělská a italská kuchyně.               
Který předmět nejraději učíte?
           Raději asi učím dějepis.                             
Který předmět jste ne/měla ráda jako malá?      

Když jsem chodila na základní školu,
neměla jsem moc ráda matematiku, protože mi
počítání moc dobře nešlo :D

paní učitelka Darina Suchomelová
anglický jazyk – přírodopis

Proč jste si vybrala zrovna naši školu? 
Původně jsem měla po vysoké vybranou

jinou školu, kde to ale nakonec nevyšlo. Asi to
byl osud, protože potom mi zavolal bývalý pan
ředitel  Pavelka,  jestli  bych  nechtěla  místo  na
Hlucháku. Já ho vzala a dneska je mi jasné, že
jsem nemohla skončit na lepším místě  

Proč jste si zvolila toto povolání? 
To je další věc, kde zasáhla ruka osudu.

Vždycky jsem věděla, že chci učit.  Proto jsem
šla po gymplu na peďák. V průběhu studia jsem
ale  byla  rozhodnuta  kariéru  učitelky  opustit
a pracovat  jako  letuška.  Pak  ale  svět  pohltila
pandemie a můj sen letušky byl lusknutím prstu
pryč.  Tak  jsem  školu  dodělala  a  dneska  toho
nelituji  
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Vaše záliby? 
Seriály, plánování, organizování, makeup, jakákoliv zábava s kamarády.

Nejoblíbenější film? 
Harry Potter, The Greatest Showman a cokoliv, kde hraje The Rock (nejlépe v kombinaci 

s Ryanem Reynoldsem)

Nejoblíbenější zpěvák/zpěvačka?
Dua Lipa, Jonas Brothers, Little Mix 

Nejoblíbenější jídlo? 
špagety na všechny způsoby 

Který předmět nejraději učíte? 
oba stejně - angličtinu i přírodopis 

Který předmět jste měla ráda jako malá? 
výtvarku

A který předmět jste neměla ráda?
                        tělocvik, matiku a fyziku 

BYDLÍ VE ŠKOLE...

PÍSKOMIL
Zeptali jsme se dětí z 1. stupně, jestli vědí,   co je pískomil  :  

Tomáš, 3.C:  Zvíře.
Vesna, 1.C: Žluté zvíře.

Gába, 3.A: Pecka.
Vojta, 1.B: Myš.

Adéla, 5.A: Zvíře.
Denisa, 3.A: Písek.

Pískomil je čilé pouštní zvířátko, podobné myši. Nejaktivnější je v noci. Dorůstá asi 10 cm
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a dožívá  se  3  -  4  let.  Je  vhodné  chovat  ho  v  páru  nebo  ve  skupině,  protože  se  rád  druží
a samotnému je  mu  smutno.  Pískomil  má  rád  semínka,  pšenici,  ječmen,  oves,  zeleninu,  ovoce
i tvrdé  pečivo.  Ve  volné  přírodě  žije  ve  stepích  a  polopouštích  v  rozvětveném  systému  tunelů
a chodeb. Pískomil má velké černé nebo červené oči a kožíšek bílý, světle šedý, pískový, zlatý hnědý
nebo černý, rozeznáváme až 100 druhů.

Na vlastní oči můžete vidět dva exempláře v jejich „bytečku“ v učebně přírodopisu. Pro
Hluchák je opatřila p.uč.Kateřina Spillerová a jmenují se Alfréd a Arnošt. 

Arin, Dominik, Tereza a Alča

VÁNOCE

Paní učitelka D.Suchomelová připravila pro děti kouzelnou schránku, do které mohly
vkládat vánoční přání. S jejím dovolením některá otiskujeme. Ale ... bylo těžké najít taková, která
by se vymykala a neobsahovala by jen přání materiální, odpovídající současným trendům. Jeden
skromný maximalista si prostě přál „celý Dráčik“. 

Vánoce z pohledu zlatého prasátka
Augustýna

(Kdo může za smrt Augustýna?)

Když jsem se probudil,  první, co jsem
viděl,  byla  hromada strojů a  čokolády kolem
mě. Stál jsem na lesklém podnosu se spoustou
mých  budoucích  kamarádů.  Po  chvíli  nás
všechny oblékli do zlatého oblečení s červenou mašličkou.

Za malý  okamžik  nás  naskládali  do velké  krabice.  Kvůli  malému přívodu kyslíku  jsem
málem  omdlel.  V  poslední  vteřině  naštěstí  krabici  otevřeli  a  já  se  mohl  nadechnout.  Začali
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vyskládávat jednoho po druhém – já jsem byl nejvýš, proto mě strčili dozadu, přímo za Pepu.
Ze začátku mi nebylo vidět ani ouška, ale po nějaké době jsem byl vidět úplně celý. Kolem

šla nějaká žena, začala si nás prohlížet a nakonec si vybrala mě. Když jsem se dostal do rukou
prodavačky, začala na mou hlavu mířit nebezpečně vypadající zbraní. Myslel jsem, že je se mnou
ámen. Po chvilce ze zbraně zazářil  červený laser, který mě pouze zalechtal.  Po traumatizujícím
zážitku jsem se dostal  opět  do rukou mé nové adoptivní  matky.  Opatrně mě položila  na vršek
nákupu, který byl poskládaný v tašce. Bohužel kolem procházel nějaký neopatrný ňouma a svým
košíkem do nás naboural. Myslím, že jsem zažil své první zemětřesení.

Konečně  jsme  dojeli  do  mého  nového  bydliště.  Maminka  mě  schovala  do  skříně  jako
překvapení pro mé nové sourozence.

Po pár dnech jsem slyšel rachot talířů,  věděl  jsem, že nastala má chvíle.  Konečně jsem
poznal  celou  svou rodinu!  Když mě postavili  doprostřed  stolu,  připadal  jsem si  jako vzácnost,
protože mé maličkosti bylo dopřáno mnoho zvědavých pohledů ze všech stran.

Po večeři mě mí sourozenci vzali na výlet do koupelny. Pomohli mi se zvídavě podívat přes
okraj vany. To jsem ovšem dělat neměl. Spadl jsem za kaprem, který měl být pokrmem zítra, na
pohoštění babičky a dědy. Všímavý tatínek se naštěstí zachoval jako hrdina a vytáhl mě dříve, než
se mi něco stalo. Vypadalo to, že mí sourozenci byli šťastní, takže nechápu, proč se odvážili k tak
hroznému činu. Rozhodli se mě zachránit tím, že mě postaví na radiátor.

Po pár minutách jsem se roztekl. Při mém posledním pohledu jsem zahlédl, jak se ke mně
blíží obrovská hnědá chlupatá obluda. Poslední věc, co vím, že mě dolízala, a jak znám psy, tak
toho bude šeredně litovat.

Zuzana Šnofláková  8.A

Vánoční stromek
Narodil jsem se ze semínka nedaleko mé maminky.

Byl jsem tak malinký, že i hřib, který rostl nedaleko,
byl třikrát větší než já. V půdě jsem se kořeny dotýkal
těch maminčiných.

Bylo  to  moc  hezké.  A  když  přišla  vichřice,
maminčiny  kořeny  si  mé  obmotaly,  abych  se  třeba
nezlomil.

Maminka mi vyprávěla o zvířatech,  stromech nám
příbuzných i o listnatých stromech. A když se stalo, že
jsem se začal hrbit, upomínala mě, abych stál rovně.

Jednou přišel člověk s rýčem a motykou a vykopal
mě,  uložil  mě  do  bedny  a  já  se  ocitl  mezi  stejně
velikými  stromy,  jako  jsem  byl  já.  To  byla  lesní
školka. O té jsem věděl z vyprávění. Bylo mi smutno,
ale zažil jsem tady i legraci. 

Když už jsem byl dost veliký, přišel člověk, vykopal
mě, zasadil do květináče a odvezl mě domů. Postavil
mě do  místnosti  a  ozdobil  mě  světýlky  a  baňkami.
Moc mi to slušelo. I lidé, kteří k nám přišli, tak mě
obdivovali.

Po Vánocích mě tito lidé umístili ven.
V létě jsem ve stínu a starají se o mě. A když

přijde můj čas, zase mě ozdobí. Často vzpomínám
na maminku, jak mě kárala, že se nemám hrbit,

vždyť jsem smrk ztepilý.
Tomáš Povýšil  8.A
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RECEPIS
Perníčky podle p.uč.Vojtěcha Pavlíka

Pan  učitel  se  rozhodl  zpestřit  deváťákům před  Vánocemi  výuku.  I  když  doma vánoční
cukroví nepeče, jen jí a ve školní kuchyňce to vypadalo jako na bitevním poli, upéct perníčky se
povedlo. Nesmíte totiž zapomenout na tajné přísady: lásku a smích 

2 ks vejce
100 g máslo
1 lžíce kakao
3 lžíce med
120 g cukr moučka
300 g hladká mouka 
0,5 balíčku kypřicí prášek do perníku
1,5 lžičky perníkové koření

• 1 bílek na potření 
• pomalu ujídat těsto 

Doporučení:  sníst  dva  plechy  ještě
předtím, než začnou Vánoce 

KDYBY BYLY KDESI RYBY
p.učitelka Naďa Donné

Kdybych byla zvíře, byla bych: ježek – pro jeho způsob života, nikomu neubližuje a sám se ubrání
    i zmiji a mnohem větším predátorům

Kdybych byla rostlina, byla bych:  kopretina
Kdybych byla historická osobnost, byla bych: vikingská válečnice z Birky
Kdybych byla jídlo, byla bych:  pečené kuře
Kdybych byla nábytek, byla bych:  sofa
Kdybych byla herec, byla bych:  šlechtična
Kdybych mohla bydlet v jakémkoliv městě, byl by to:  Šumperk

p.učitel Vojtěch Pavlík
Kdybych  byl  zvíře,  byl  bych: Rozhodně  bych  chtěl  být  mravenečník,  celý  den  se  ládovat,
promenádovat a čas od času si zasyčet na lidi.
Kdybych byl rostlina, byl bych:  Jasný vítěz CHMEL, přece jen se z něho dělá nápoj bohů.
Kdybych byl historická osobnost, byl bych:  Marco Polo – cestovatel srdcem i duší. Nezalekl se
mongolského chána, pro kterého pak několik let pracoval a byl pro něho vzácným hostem.
Kdybych byl jídlo, byl bych:  Pomalu pečená kačena s dvěma druhy zelí a bramborovým knedlíkem.
Kdybych byl nábytek, byl bych:  postel
Kdybych byl herec, byl bych:  Kdybych mohl hrát v jakékoliv filmu, chtěl bych si zahrát v původní
trilogii Star Wars temného lorda Darth Vadera.
Kdybych mohl bydlet v jakémkoliv městě, bylo by to:  Miluji Japonsko a historii, proto je pro mě
jasná volba Kjóto.

zeptaly se Arin a Bebe
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ANKETA
Patří ananas na pizzu?

Který druh pizzy je váš nejoblíbenější?

zpracovala Bebe
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NOVÁČCI V REDAKCI

Dominik Dulík, Adriana Gennertová, Arin Siriner, Tereza Šulová (všichni 5.B),
Eliška Rumpíková (8.A)

Proč jste začali chodit do knihovnického kroužku?
Arin: Protože mě vždy lákala práce v knihovně.
Dominik: Protože se nudím v družině.
Adriana: Protože se nudím a nevím, co mám dělat.
Tereza: Protože mě baví číst knížky.
Eliška: Protože jsem chtěla chodit do kroužku, kde si odpočinu.

Který je váš oblíbený předmět?
Arin: Tělocvik.

Dominik: Tělocvik.
Adriana: Tělocvik.
Tereza:Tělocvik.

                                             Eliška: Angličtina.

Která je vaše oblíbená kniha?
Arin: Anča a Pepík.
Dominik: Deník báječného kamaráda.
Adriana: Deník mimoňky.
Tereza: Veterinární akademie.
Eliška: My policeman.

Vaše oblíbené jídlo?
Arin: Sushi.
Dominik: Špagety.
Adriana: Řízek s kaší.
Tereza: Sushi.
Eliška: Sushi.

Popište se stručně...
Arin: Přátelská, milá a mám ráda jídlo.
Dominik: Kamarádský, mám rád Fortnite
a rád dělám šifry.
Adriana: Přátelská, ráda chodím ven a mám
ráda tygry.
Tereza: Hodná, kamarádská a mám ráda
zvířata.
Eliška: Milá, přátelská, cholerik.

zaznamenala Alča 
(Dominik se fakt nechtěl fotit )

SOUTĚŽ
Napište nám, co byste si  chtěli  přečíst  v dalším čísle Alfonze (vymyslete námět článku,

anketní otázku, doporučte akci nebo rovnou vytvořte příspěvek) a můžete vyhrát drobné dárečky,
pokud váš text vybereme k realizaci. Předejte některému z redaktorů nebo p.uč.Fišerové.
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SPORT

Volejbal
V pondělí 20.12. se 1.ročníku volejbalového Alfonz Cupu (potěšení redakce, že organizátoři

zachovali název původního dívčího fotbalového turnaje) zúčastnilo šest družstev žáků 8. a 9.tříd.
1.místo: 9.A     2.místo: 9.C     3.místo: 8.C

Orientační běh
přebor škol  – podzimní kolo  

Ve čtvrtek 21.října se  v areálu naší  školy konaly závody škol  v orientačním běhu.  Žáci
přihlášených škol přicházeli postupně a běhalo se celé dopoledne. Celou akci organizovala Severka
Šumperk. 
Naši školu reprezentovali: 8. - 9. třídy: Mazánková Alena – 9. místo, Mlček Vincenc – 10. místo

6. - 7. třídy:
Tománková Alice – 1. místo, 
Holzerová Natálie – 2. místo, Paloncý
Adéla – 3. místo
6. Jurčík Jan, 8. Polášek Filip, 10. 
Stojaník Zdeněk 
4. - 5. třídy:
Jordánová Nela – 1. místo, Kopecká
Eliška – 2. místo, Vlček Antonín – 2. 
místo
6. Jordán Dominik, 9. Havlík Jakub, 
10. Krtička Mikuláš 

Konečné výsledky škol budeme 
vědět až po jarním kole, na které se už
všichni těšíme.

Natálie Holzerová, 7.B

FOTO: lyžyřský kurz 7.tříd a běžkování 6.-8.tříd
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TVŮRČÍ DÍLNA

Katrina Hlavová, 9.C

redakce: Dominik Dulík, Adriana Gennertová, Arin Siriner, Tereza Šulová (všichni 5.B), Eliška
Rumpíková,  Alžběta  Stanzelová,  Natálie  Zábržová  (všechny  8.A),  Alena  Mazánková  (9.A),
p.uč.Martina Fišerová

Foto (není-li uvedeno jinak) z archivu autorů nebo školy; nikdo proti focení neprotestoval :-)
uzávěrka 1.čísla ALFONZe 2021/22 – 18.2.2022
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