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rozhovor s vítězkou soutěže



 2 | Trefa

 2 | Trefa

16

Obsah
-----------------------------------------------

Z „ÚSTAVU“
-----------------------------------------------

3 Slovo redakce Pár slov úvodem.

4, 5 Hřiště pro Jedničku Sledujte 
informace o vypjatém zápase sedmáků proti 
zbytku světa (školy).

6, 7 Halloweenská družina Jak to 
vypadá, když ze sebe paní učitelky ze školní 
družiny udělají strašidla?

8 No more tobacco Pár lidí se zamysle-
lo nad tím, co lidem bere tabák. 

9 Trapas Šest písmenek, kterých se nejen 
puberťáci bojí jako čert kříže. Přečtěte si, co 
potkalo vaše spolužáky. 

10 Kaligramy Spojit literaturu s výtvar-
kou se úspěšně povedlo několika deváťákům, 
zde jsou jejich výtvory. 

11 Město čte knihu Tradiční šumperská 
akce, která si letos vzala na paškál tvorbu 
Ivana Krause. 

12, 13 Literárně-výtvarná soutěž 
Seznamte se s oceněnými literárními a výt-
varnými pracemi svých spolužáků.

-----------------------------------------------
MIMO „ÚSTAV“

-----------------------------------------------

14 CineTube Kino Oko v Šumperku zapl-
nili fans youtuberů, naši lidé byli u toho. 

15 Podzimní prázdniny Jak je strávili 
žáci páté třídy? Nasbírejte inspiraci na příští 
rok.

16 Princezna sympatie Sára Mato-
chová uchvátila porotu talentové soutěže. 
Zjistěte víc.

17 Den policistou 2016 Jaké to je 
měřit rychlost projíždějících aut a rozhodo-
vat o tom, které si zastaví? Nejen to zjistili 
vybraní žáci osmých tříd. 

18 Přespolák Běhání − dřina, která bolí, 
nebo zaručený generátor hormonu štěstí?

-----------------------------------------------
PRO ZÁBAVU

-----------------------------------------------

19 Pošli pohled Vyhodnocení prázdni-
nové korespondenční soutěže.

20 Tajenka Pokud rádi luštíte, 
nepřehlédněte tuto stránku. 

6−7
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Silvii Horváthové, VIII. A

Františku Kohárovi, VIII. A
Zuzaně Mackové, VIII. A
Natálii Matochové, VIII. A 
Petru Růžičkovi, VII. C

Externím dopisovatelům z V. A:
Tereze Dobiášové, V. A 
Matyáši Müllerovi, V. A 
Lukáši Petrželovi, V. A 
Vojtěchu Schneiderovi, V. A 
Kristýně Vagnerové, V. A 

Vyučujícím:
Mgr. Eduardu Čápkovi 
Mgr. Janu Gettinovi
Mgr. Zdeňce Krejčí
Ing. Vladimíru Přidalovi

Mgr. Haně Uhlířové 
Mgr. Janě Ulrichové 
všem ochotným lidem ze 
školní družiny

A dalším:
Petru Andrlovi, VII. B
Matyáši Budinovi, VII. B
Josefě Gieslové, VIII. B
Matěji Gieslovi, VII. B
Tereze Havlíčkové, VII. B
Janě Jalamasové, VII. C
Anně M. Kašparové, IX. B
Ondřeji Kolanovi, III. B
Filipu Kopeckému, IX. B

Matěji Mackovi, IX. B
Tomáši Majerovi, VI. B
Sáře Matochové, III. C
Tomáši Minaříkovi, VII. B
Anně Mrkosové, IX. B
Kláře Pospíšilové, VII. B
Daniele Šebelové, IX. B 
Davidu Večeřovi, VII. C

MIlý čTENáři,

A je tu zase podzim. Nový školní 
rok. Po prázdninách opět nastaly 
školní povinnosti. A ze skříně vyta-
hujeme teplejší oblečení… Co si 
budeme povídat, každý rok je to 
stejné. Ale s příchodem podzimu 
také vychází první letošní TREFA. 
A že je opravdu pestrá jako ten 
podzim. Vnímejte barvy kolem 
sebe a hlavně si nezapomeňte 
přečíst svůj časopis. Úspěšný start 
do nového školního roku a pěkný 
podzim… 

… přeje za redakci TREFY
Kateřina Hajnyšová, VIII. A
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MÁME NOVÉ

HŘIŠTĚ
Není pochyb o tom, že se 

dnešek zapsal hluboko 
do paměti žáků, sedmáků 

obzvlášť, konkrétně těch z béčka. 
Těm se totiž dnes podařilo něco, co 
by od nich nikdo nečekal. Stopro-
centní nasazení při vypracování 
domácího úkolu z češtiny to sice 
nebylo, nicméně takřka před celým 
druhým stupněm vypráskali kožich 
deváťákům z béčka, kteří postoupili 
do finále jako vítězové soutěže 
mezi osmáky a deváťáky. Tím však 
jejich šťastná hvězda ještě zdaleka 
nepohasla, ve vynucené přestávce, 
kterou vyplnilo minimum povinné 
publicity a oficiální přestřihnutí 
pásky za přítomnosti všech 
důležitých postav, které 
k jeho vybudování svým způsobem 
přispěly, načerpali dostatek energie 
na to, aby si − s minimem nadsázky 
řečeno − smlsli na posledním týmu, 
který se jim dnes postavil do cesty, 
na týmu učitelů. „Nastoupili jsme 
do hry s tím, že je necháme, aby 
si alespoň trochu zahráli, ale už 
po několika nebezpečných akcích 
před naší bránou bylo jasné, že se 
budeme muset sakra snažit, aby-
chom to vůbec uhráli,“ vzpomíná 
na klíčový zápas Jan Gettin. Vy-
hecovaný zápas si nenechali ujít 
ani diváci, z reakcí publika bylo 
na první poslech patrné, komu se 
tu fandí. Těžko bys hledal někoho, 
kdo by se radoval ve chvíli, když 
pan učitel Čápek střelil gól, zato 
se radovali z každé střely, která šla 

mimo bránu sedmáků, či naopak 
za každý gól, který padl do branky 
nesmrtelného šoumena Peti Pána. 
A že jich nebylo málo, do učitelské 
branky nakonec padly čtyři góly, 
zatímco na druhé straně se síť 
zatřásla pouze dvakrát. Zajímavý 
obrázek se tak mohl naskytnout 
všem, kteří sledovali vyhlášení 
vítězů. Na jedné straně vítězové ze 
7. B, kteří, ačkoli toho dnes odehrá-
li nejvíce, stále vypadali relativně 
svěží, na druhé straně „opaření“ 
učitelé, kteří po jednom zápase 
skládali účty se svým tělem − 
naražená pata, vykloubené koleno, 
modřina o velikosti neoloupaného 
pomela. „Jsem rád, že jsem přežil 
bez úrazu,“ hodnotí vyhecovaný 

zápas pan učitel Přidal.  
A jaká byla strategie vítězného 
týmu 7. B, za jehož barvy dnes 
bojovali: kapitán Jan Kučera, Tomáš 
Minařík, Matěj Giesl, Petr Andrle, 
Matyáš Budina, Aleš Jendrišák, 
Klára Pospíšilová, Barbora Bílková 
a Tereza Havlíčková? „Nechat 
kluky hrát,“ říká snad až poněkud 
skromně Tereza Havlíčková. „Náš 
cíl byl porazit všechny sedmé 
třídy,“ přidává se v podobném du-
chu Tomáš Minařík. 
Děkujeme pořadatelům, tvůrčí 
skupině Pán-Přidal, za zorga-
nizování tohoto turnaje a budeme 
se těšit na další aktivity uspořádané 
v rámci žákovské samosprávy.  
…, čest poraženým.

VÍTĚZOVÉ Stejně uvolnění na fotografii jako při hře. 
Foto: Ing. Vladimír Přidal

Poslední 

zářijový pátek 

byl dnem, kdy bylo za školou snad 

nejvíce žáků v tomto školním roce, 

dokonce jste tu (na novém školním 

hřišti, pozn. red.) mohli potkat 

I  učitele. 
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Rozhovor s vítězi:
Jaký byl váš cíl v turnaji?
            

Jaké pocity jste měli, když jste 
nastoupili proti učitelům?

Podle čeho jste volili tým?

Jak jste se cítili po výhře?

Zeptali jsme se 
i třídního učitele − 
pana Přidala:
Čekal jste porážku od 7. B?
Ano, když jsem viděl jejich první 
zápas, předpovídal jsem jim finále.

Jste pyšný na to, že vaše třída vy-
hrála turnaj?
Ano, vlastním gólem jsem jim 
i přispěl.

Bavilo vás hrát?
Ano a jsem rád, že jsem přežil 
bez úrazu. Třeba pan učitel Čápek 
skončil na chirurgii, paní učitelka 
Šteindlová s modřinami.

N. Burdová, Z. Macková, VIII. A

Vi. A Vi. B

Vii. 
A

Vii. 
C

iX. B

Viii.
 A

Viii.
 B

iX. A iX. C

fiNALis
TÉ

„Náš cíl byl porazit 
všechny sedmé třídy.“

Tomáš Minařík

„Hrozné, báli jsme se, 
že to nedáme.“

Klára Pospíšilová

„Tým jsme volili dle kva-
lity a bojovnosti hráčů.“

Matyáš Budina

„Turnaj nebyl na naší úrovni, 
čekali jsme lepší soupeře“

Matěj Giesl
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HALLOWEEN 
V DRUŽINĚ

O

Halloweenská anketa
Jak si myslíš, že vznikl Halloween? 
Že někdo někoho zabil. Dominik 3. B 
No, že se lidi převlékli a odháněli další lidi. Adleta 3. C

Kde se slaví Halloween? 
V Americe a Africe. Natka 3. B 
V Česku. Kryštof 2. C 
V Americe. Anička 3. C, Petr 3. B
Nevím, ale v Česku se neslaví. Lukáš 2. B

Jaké znalosti 

mají k tomuto tématu 

děti z druhých a třetích 

tříd…

Ale nebojte, školu před 
zlými silami chránili 
odvážní prvňáci, druháci 

a třeťáci, kteří se v ní 24. října 
rozhodli strávit halloweenskou noc. 
Vpodvečer se všichni sešli před 
školou. Po přivítání a přečtení jmen 
účástníků se děti nadšeně rozeběhly 
do družinek vybalovat spacáky 
a připravovat vše na spánek… Ale 
kdepak! Spát se ještě nebude, hal-
loweenská noc teprve začiná!

Za chvíli více jak 100 bojovníků 
běhalo na školním dvoře a úspěšně 
plnilo úkoly na stanovištích. Vět-
šina dětí zvládla úkoly úspěšně 
a dostala sladkou odměnu. Pak 
následovala pauza na večeři.   

Kolem 21. hodiny ale vše utichlo. 
Podlahy některých chodeb ozářily 
plamínky malých čajových svíček, 
které vytvořily tajemné, neobvyklé 
prostředí. Vznikl dojem, jako by 
hořelo.   

Následovala stezka odvahy.  
Zvědavci vybíhali z družinek 
a vykřikovali, že se nebojí. 
Po chvilce se všichni 

v pyžamech v trojicích seřadili 
a procházeli temnými chodbami 
kolem jídelny do šaten. Napětí se 
stupňovalo, machrování a silácké 
výkřiky dětí, že se nebojí, slábly. 

V naší škole straší!
Blikají světla, 

ozývají se 
strašidelné zvuky, 

hoří?!

 6 | Trefa
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Proč si myslíš, že se děti na Halloween převlékají do 
masek? 

Aby nebyly vystrašené. Aby je nikdo nepoznal. Adleta 3. C  

Proč si myslíš, že děti na Halloween chodí po domech 
a dostávají sladkosti? 

Protože na Hallo… mají všichni duchové svátek. Petr 2. C 
Aby byli tlustí. Jan 3. C  

Co   je 
symbolem  
Halloweenu? 

Dýně. 
Sára 3. C, 
David 2.  C, 
Johanka 3. B  

Infobox 
HalloWeen

Halloween je anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října, 
tedy pár dní před křesťanským 
svátkem Všech svatých, z jehož 
oslav se v Irsku vyvinul. Děti se 
oblékají do strašidelných kostýmů 
a chodí od domu k domu s tradič-
ním pořekadlem Trick or treat 
(Koledu, nebo vám něco provedu) 
a „koledují“ o sladkosti. Svátek se 
slaví většinou v anglicky mluvících 
zemích, převážně v USA, Kanadě, 
Velké Británii, Irsku, Austrálii, 
Novém Zélandu aj. Název vznikl 
zkrácením anglického „All Hallows‘ 
Evening“, tedy „Předvečer všech 
svatých“. Tradičními halloween-
skými znaky jsou vyřezané dýně se 
svíčkou uvnitř, dále čarodějky, du-
chové, černé kočky, košťata, oheň, 
příšery, kostlivci, sovy, výři atd. 
Typickými barvami jsou oranžová 
a černá. 

Kateřina Hajnyšová, VIII. A

Objevila se tu dvě křičící strašidla 
v bílých hábitech a silné bouchání 
dveří od šaten naznačovalo, že tu 
bydlí zlí duchové. 

Stezka odvahy pokračovala v do-
provodu strašidelných zvuků 
a číhajících strašidel až do budovy 
2. stupně. Většina dětí došla až do 
konce a že stezku odvahy a nástra-
hy celé halloweenské noci zvládla, 
stvrdila otiskem prstu na listině. 
Strašidla nakonec uznala, že děti 
vyhrály a zvládly vše na jedničku. 

Pak se konečně děti nasoukaly do 
svých spacáků a s dobrým pocitem 
šly spát.  

Další den si tito žáci kromě spacáku 
a aktovek odnášeli ze školy také 
neobvyklé, silné a zajímavé zážitky, 
které pro ně připravily paní vycho-
vatelky ze školní družiny s pomocí 
několika žákyň z 8. a 9. tříd.  

Kateřina Hajnyšová, VIII. A

Trefa | 7
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Stop tabáku
Redakce časopisu Trefa varuje:

Jeho užívání je návykové, ničí 

zdraví a kromě toho stojí ne-

malé peníze. Přesto je stále 

obrovské množství lidí, kteří mu 

propadnou, a to dokonce i mezi 

těmi úplně nejmladšími. Jaká 

jsou ale rizika?

Kouření cigaret
Krabička cigaret stojí okolo 80 korun a každým rokem je dražší 

a dražší. Cigarety velmi vážně poškozují plíce, způsobují rakovinu a kdovíco 
ještě. O peníze tady zase až tak moc nejde, jde spíše o to, co cigarety provedou 
se zdravím. Podle našeho názoru je zbytečné s kouřením vůbec začínat. Ze 
začátku vám jedna krabička cigaret vystačí třeba na týden, nebo dokonce na 
dva. Ale každý z aktivních kuřáků skončí na jedné až dvou krabičkách denně. 

Většina kuřáků umře předčasně a za svůj život investuje do tabáku velké 
množství peněz. Navíc cena cigaret stále roste. Je tedy dobré od toho lidi 

odrazovat a počet kuřáků co nejvíce snižovat.

Šňupací tabák
Šňupací tabák je nejnávykovější forma užívání tabáku. Při užívání 

šňupacího tabáku se nikotin dostává do krve rychleji a ve větším 
množství. Lékaři zjistili, že při šňupání tabáku hrozí rakovina úst, nosu 
a slinivky. 

Žvýkací tabák
Závislost na žvýkacím tabáku vzniká stejně snadno jako závislost na ciga-

retách a dost možná ještě snadněji. Stejně jako při závislosti na cigaretách 
se vysazení žvýkacího tabáku u člověka projevuje tak, že má špatnou náladu, 
zvýšenou chuť k jídlu a hlavně touhu po tabáku.

Rakovina při žvýkaní tabáku?
Rakovina plic ze žvýkacího tabáku nehrozí, to ale nic neznamená. Místo ní 

je pro člověka, který užívá žvýkací tabák ve většině případů jistá rakovina 
jícnu, ústní dutiny, hrdla nebo jazyka.

Autor si nepřál být uveden
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Vaše trapasy
Každý z nás zažil nějaký trapas. Je úplně jedno, jestli náš trapas vidělo 
více nebo méně lidí, pořád je to pro nás velká ostuda. Někdy se za svůj 

trapas stydíme, ale každý z nás se mu aspoň jednou zasmál a většinou na 
něj vzpomíná doteď. Někteří žáci se s námi o své zážitky podělili. Tímto 

jim děkujeme a přejeme, ať podobných scének zažijí co nejméně. 

Byl jsem v Anglii na 
školním zájezdu a líbilo 

se mi tam jedno tričko, tak 
jsem si ho koupil. Nosil jsem ho 
už v Anglii, ale teprve až jsem 
přijel zpět do Česka, jsem si 
všiml, že to tričko je dívčí…

Tričko z Anglie Zapomněla 

jsem oblečení do 

tělocviku, a tak jsem 

cvičila v riflích. V ten den 

jsme v tělocviku zrovna měli 

gymnastiku. Já udělala hvězdu 

a rifle se mi proděravěly mezi 

nohama. Celý den jsem 

musela být v děravých 

riflích.

Zapomenutý tělocvik

Jednou jsem byl v A3 spor-

tu kupovat si boty. Zrovna 

jsem si nazouval botu, ale nešlo 

to, tak jsem zatlačil a prdl si. 

Bylo tam asi deset lidí a paní 

prodavačka.

Nákupy ve sportu

Byl jsem na bazéně a skákal 
jsem šipku do vody a jak jsem 

skočil, tak se mi vysvlékly 
plavky.

    Plavky

Jednou jsem se v první třídě 
počůral, protože mě paní 

ředitelka nechtěla pustit na 
záchod.

  První třída

 Jednou jsem měl naroze-
niny a měl jsem rozdat bon-

bóny dětem, ale bál jsem se říct 
paní učitelce, že mám narozky, 

tak jsem je raději všechny 
snědl. 

  Narozeniny

Trapasy pro vás posbíraly:
N. Burdová, Z. Macková, VIII. A
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Kaligramy deváťáků

Infobox 
Co je to kaligram?

Báseň, jejíž písmena, slova nebo celé verše 
jsou uspořádány do vizuálního obrazce, který 
souvisí s tématem básně samotné. Obsah tvoří 
formu. Jedná se o příklad propojení výtvarného 
umění s literaturou. 
Slavným autorem kaligramů byl například fran-
couzský básník Guillaume Apollinaire, jehož 
báseň zdobí tento infobox.

Daniela Šebelová

Anna M. Kašparová

Anna Mrkosová

Matěj Macek
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Jednička četla také
aneb

čtenářská štafeta
Čtenářská štafeta probíhající na naší škole v rámci 
akce Město čte knihu se uskutečnila ve středu 
9. listopadu 2016. Žáci 9. A ve složení Jan Tesař, 
Adéla Aberlová, Lucie Krystková, Tereza Kouřilová, 
Natálie Čmakalová, Klára Hamplová a Nikola Du-
binová, kteří se nastylizovali do postavy spisovatele 
v civilním oděvu (v černé kšiltovce a mikině), zde 
hosty i přítomné čtenáře seznámili s důležitými 
životními událostmi ze života Krausovy rodiny. 
Společně s ostatními žáky pak přečetli ukázku 
z autorovy nové knihy. Nápaditý program měl 
výrazný úspěch. Naši hosté se příjemně pobavili 
a čtení žáků pochválili.    Mgr. J. Ulrychová

Město čte
knihu
Infobox 
Ivan Kraus

Autor, jenž zaštítil dvanáctý ročník literárně-
kulturní akce Město čte knihu, se narodil 
1. března 1939. Jeho otec byl zatčen gestapem 
a celé válečné období strávil v koncentračních 
táborech, opět se spolu viděli až v Ivanově 
šesti letech. 
V době během studií mezinárodních ekono-
mických vztahů hraje v Dvořákově divadelní 
společnosti, posléze se angažuje v dalších 
literárních a kabaretních divadlech. 
V osmašedesátém odjíždí s manželkou na 
zahraniční zájezd, ze kterého se již nevrátí, 
o šest let později jsou společně s manželkou 
za nedovolené opuštění republiky odsouzeni 
na jeden rok odnětí svobody. V roce 1988 je jim 
udělena amnestie, kterou nepřijali. 
Svou první povídku vydává během vojen-
ské služby v časopise Voják. Spolupracuje 
s českými exilovými časopisy Zpravodaj, 
Svědectví. 
Od roku 1991 vycházejí jeho knihy také 
v Praze, a to v nakladatelstvích Rozmluvy, 
Garamond, Marsyas a Academia. Celkem vyšlo 
25 titulů. 

Pořadatelé 

letos přichystali 

již dvanáctý ročník festivalu Město 

čte knihu. Tradiční akce, která je spojena 

nejen s literaturou, ale i koncerty, 

výstavami či divadlem, zavítala do 

Šumperka 7. listopadu.
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Město četlo knihu
Literární a výtvarná soutěž

Mlok − Josefa Gieslová
Malý pulec si vždy říkal, že až vyroste, bude žába, velká žába, která jedním skokem 
překoná řeku, dlouhým jazykem bude lovit mušky a s kamarády bude závodit o to, 
kdo se nejvíc nafoukne. Po měsíci se ale ukázalo, že malý pulec vlastně vůbec není 
žabák, ale mlok. Malý, bezvýznamný mlok. Všechny jeho sny jsou tatam. Rozplynuly 
se a ještě se přitom ani nezačaly plnit. Pořád zkoušel skákat, chytat mouchy a nafukovat 
se. Bez úspěchu. Žádná možnost, jak si splnit svůj pulčí sen. Myslel si, že má zkažený celý život, ale 
v tom se mýlil… Měl své sny, ty mu nikdo vzít nemůže.

Sny vám i v těch nejhorších chvílích zůstávají věrné. Navíc si našel po nějakém čase mločí slečnu 
a s tou vymýšleli spoustu zábavných věcí, které můžou dělat i mloci. Teď už sice nezkouší skákat, lovit 
mouchy a nafukovat se, přesto se ale někdy zasní a už se vidí, jak přeskočí řeku, kterou nikdo před ním 
nepřeskočil, nebo uloví tu největší mouchu a všichni mu budou blahopřát. Samozřejmě nezapomněl ani 
na to, že se bude nafukovat skoro až k prasknutí. Na potkání všem tvrdí, jak je nejšťastnějším mlokem 
na světě. A taky že je.

Přesně taková je většina mé rodiny – každý má svůj sen. Sen, který se nikdy nesplnil, a proto zatím 
zůstává jen snem, ale naděje je stále na místě a všichni můžeme doufat, že náš dětský sen se jednou 
provždy stane skutečností. Moje babička vždycky chtěla být baletka a tancovat na pódiích se slavnými 
baletkami ty nejznámější baletní hry, jako je třeba: Labutí jezero, Louskáček, Pták ohnivák, Petruška, 
Svěcení jara, Kamenný kvítek, Romeo a Julie, Popelka, Spící krasavice, Coppélia, Spartakus, Giselle, 
Korzár, Don Quijote. Nebo můj děda. Usiloval o to, aby se můj táta stal keramikem. Domluvil se 
s ředitelem jedné školy blízko Šumperka (škola už je dnes zavřená), že tam můj táta nastoupí. Ředitel 
(dědův přítel ze školy) chtěl s tátou chodit po horách, sbírat různé glazury a vymýšlet nové metody. 
Táta sice nastoupil, ale po roce se školou skončil. Když je řeč o tátovi, ten měl taky jedno přání (ne moc 
skromné přání)… Můj táta chtěl vyhrát olympiádu. Bylo mu jedno, v čem vyhraje. Pro něj bylo hlavní 
vyhrát. Nakonec se musel spokojit s menším oceněním. Stal se mistrem České republiky v silovém tro-
jboji juniorů. Nevím, jak to nakonec dopadlo, ale jsem si jistá tím, že na žádné olympiádě nebylo uve-
deno tátovo jméno ani jako vítěze, ani jako zúčastněného. Ještě jeden ze sportovních (ne)úspěchů. Děda 
si vždy přál být profesionálním fotbalistou. V televizi a v rádiu to znělo vždy tak jednoduše. Bohužel 
se ale zjistilo, že má děda velkou fobii z míče, takže s tím musel přestat. Nikdo z vás asi nemá babičku, 
která chtěla vždy jezdit na motorce. Bohužel v době, kdy žila, to vůbec nepřipadalo v úvahu. Babičce se 
její přání splnilo až v 67 letech, když ji její syn vzal na projížďku. Každý z nás má sen. Sen, který se splní 
jen některým. Každý sen má ale kouzlo i v tom, že je jen snem, přestože ne všichni si přejí, aby tím snem 
zůstal. V tomto případě je nejlepší obrátit se na rodinu, která je tu vždy jen pro vás a nikdy 
vás nezklame. Rodina je nejdůležitější věc, kterou máme. Všichni si musíme uvědomit, že 
i když je to pro nás těžké, tak nás potřebují i ti nejstarší z nás, ať už jen kvůli maličkosti 
nebo prostě kvůli svému dětskému snu. 

próza

 2. m
ísto
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Moje rodina a já
Jana Jalamasová
Máma říka:
„Vy moje sluníčka.“
Kdo?
Já, bráška a sestřička.

To je naše rodinka.
Nesmíme zapomenout na tatínka!
Na dědu a babičku,
tetu, strejdu, kočičku.

poezie
 3. místo

Mí  zlatí  rodiče
Petr Andrle
Mí rodiče jsou ze zlata,
koupili nám koťata.
Koťata jsou barevná,
chlupatá a nádherná.

Maminka i tatínek
koupili nám hřebínek,
aby malá koťata
nebyla moc huňatá.

A já jenom na chvilku
objal jsem svou maminku.
A pak taky tatínka,
protože své rodiče
mám rád nad vše nejvíce.

poezie

 2. m
ísto

výtvarka 1. místo

výtvarka

 3. místo

výtvarka

 2. m
ísto

Filip Kopecký

Ondřej Kolano

Tomáš Majer
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Zkus si
TEST

1) Kdo moderuje celou akci?
A) A. Sulc ¦ B) PJay ¦ C) Vaďák

2) Kdo tancoval s Aničkou?
A) N. Horáčková ¦ B) Natyla ¦ C) Kea 

3) Kdo pořádá Cinetube?
A) Hoggy ¦ B) Expl0ited ¦ C) Markus

V pátek 8. října mělo v šumperském 
kině Oko premiéru dlouho očekávané 
CineTube. Někteří z naší redakce byli u 
toho, chcete vědět víc?

CineTube je 
tradiční akce 
youtuberů, která 

se koná již podesáté, ale 
v Šumperku se tato akce 
konala poprvé, 
a to 8. 10. v kině Oko. 
Jde o projekci videí na 
velkém plátně v kině a 
představování tvorby 
samotnými tvůrci. 

Kouzlo CineTube spočívá 
v kouzelné atmosféře 
a vysoké kvalitě videí, 
která jsou zde promítána. 
Celou akci moderuje PJay.

Na začátku akce, kterou 
pořádal Markus, krátce 
zatancovala Anna Sulc 
s Nikolou Horáčkovou 
vlastní choreo. Poté 
následovaly filmy, 
které si youtubeři 
vymysleli pro pobavení 
publika. Nakonec celé 
akce proběhla autogramiá-
da a focení s youtubery. 

Mirek Eremka, VIII. A

Infobox 
Anna Sulc

Mladá youtuberka, která pochází 
z Prahy. Její oblibou jsou různé sketche, 
jimž věnuje spoustu času a práce. Nyní 
má na YT více jak 160 tisíc odběratelů. 
Jejím koníčkem jsou její kamarádi 
a tanec, kterému se věnuje naplno a je 
mu oddána. Tancuje v DAPu – Dance 
Academy Prague. Nejvíce ji baví styly, jako 
je Dancehall, New Style apod.  

Své první video nahrála 23. 7. v roce 2014 
a byl to cover na písničku All of me. Nyní 
se posunula zase o stupeň výš, a proto 
přeji Aničce spoustu dalších úspěchů.

Moje 3 nejoblíbenější videa jsou Pátek 
13., Sama doma a Hubnu do plavek.

Infobox 
Natyla

Mladá zrzavá youtuberka, která se rozhod-
la natáčet na YT, má kupodivu kvalitní 
a originální tvorbu videí. Na jejím kanále 
vidíme od povídacích videí až po různé 
sketche. Na YT má touto dobou něco přes 
90 tisíc odběratelů a myslím, že si je 
i zaslouží. Ráda se věnuje jízdě na kole.

Moje nejoblíbenější 3 videa od ní jsou Malí  
vs. Vysocí, 30 dní sketch a Když zaspíš. 

Infobox 
Vaďák

Youtuber, jenž natáčí videa s nejrůznější 
tematikou. Na jeho kanále vidíme 
v poslední době různé mini filmy, fanfikce, 
vlogy, povídací videa apod. Řekněme, že 
točí ode všeho něco. Je původem 
z Ruska. Je dost oblíbený na dnešní YT 
scéně. Nyní se blíží ke hranici 400 tisíc 
odběratelů. Má tmavě hnědé vlasy, které si 
už před delší dobou přebarvil na bílo. Měl 
také fialovou.

Moje nejoblíbenější videa od něj jsou Cho-
vání lidí na Instagramu, kde představuje 
a popisuje chování různých lidí na této 
sociální síti.  

Koho jste tu  
mohli potkat?

CIN
E

TUB
E
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Jak strávili
podzimní prázdniny

Žáci z páté 

třídy se zamysleli 

nad tím
, jak stráví své podzimní 

prázdniny. In
spirace na příští 

rok? vaše redakce.

O podzimních 
prázdninách si 

budu hrát s kamarádkami, 
budeme chodit na hřiště, běhat 

po zahradě a hrát různé hry.
Také pojedeme k babičce do Ostravy, 
kde budeme podnikat všelijaké kulturní 
akce. 
Ale také budeme chodit na procházky 
s našimi pejsky.

Kristýna Vagnerová, V. A

S mamkou, 
taťkou a ségrou 

pojedeme na chalupu do 
podhůří Jeseníků. Budeme tam 

jezdit na dřevo do lesa a na houby. 
Přijede mi bratranec se sestřenicí. Mám 
tam domek na stromě, budeme tam 
malovat vnitřek domku. Strejda je mys-
livec, tak mě vezme na střelnici, možná 
mě vezme i na posed. Pokud budeme 

mít štěstí střelíme třeba divočáka. 
Moc se těším. 

Lukáš Petržela, V. A

O podzim-
ních prázdninách 

pojedeme na chatu do 
Janoslavic. Budou tam s námi 

bratranci, se kterými půjdeme na hrad 
Brníčko, kde budou různé atrakce.
Potom půjdeme za tetou do Hrabové a 
cestou zpátky se stavíme na kofole. Další 
den se pojedeme koupat na krytý bazén, 
kde budeme asi celý den. V neděli 

půjdeme do kostela a potom po-
jedeme domů

Matyáš Müller, V. A

O podzimních 
prázdninách pojedu 

k babičce.
U babičky máme 2 psy, jmenují 

se Max a Ený.
Budeme chodit do lesa sbírat šišky. 
Potom se pojedeme podívat do ZOO na 
tygra Diega a na ostatní zvířata. 
A pak pojedeme zpátky domů a já si 
budu hrát se svými pejsky.

Vojtěch Schneider, V. A

O podzimních 
prázdninách pojedu 

na pět dní ke kamarádce 
do Dolních Studének. 

A budeme pouštět draka, půjdeme na 
houby a přijde naše kamarádka Tereza 
a pojedeme do aquaparku v Praze 
a budeme tam přes noc. Další den po-
jedeme na výšlap na kolech na Rabštejn 
a budeme tam stanovat. A dalším den 

pojedeme na Brníčko
Tereza Dobiášová, V. A
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Naše žákyně 3. C 
Sára Matochová se 
účastnila dne 27. září 

finále celorepublikové soutěže 
DÍVKA A PRINCEZNA ČR. Pa-
tronkou soutěže byla Andrea Kerestešová, 
nyní Růžičková. Jedná se o známou herečku, která 
hraje lékařku Mariku v seriálu Ordinace v růžové 
zahradě 2. Soutěž se skládala ze tří kol. První kolo byl videocasting, kde 
z výběru 80 dívek postoupilo do semifinále 19 princezen. V semifinále 
princezny předváděly svou volnou disciplínu a rozhovor 
s moderátorem, ze kterého postoupi-
lo do finále pouze 
6 holčiček. Před finálovým 
galavečerem absolvovaly 
3 soustředění, kde finalistky 
nacvičovaly společnou cho-
reografii a absolvovaly 
různá focení a také natáčení 
videoklipů v brněnském 
salóně POSH. ME. Finále 
se konalo v brněnské 
Laser aréně v Boby centru, 
kde fandilo svým favoritkám více 
než 500 diváků. Finálovým 
večerem prováděl známý mo-
derátor z rádia EVROPY 2 
Ondřej Urban.  Po celé finále 
byla skvělá at- mosféra. Ve 
finále princezny předváděly 
úvod, který měly nacvičený s finalistkami soutěže 
DÍVKA ČR, a to společnou choreografii ve stylu zumby, volnou disciplínu 
a rozhovor s moderátorem. Sárinka si jako volnou disciplínu vybrala 
sportovní aerobik. Po všech disciplínách následovalo vyhlášení a Sárinka 
se díky největšímu počtu hlasů stala PRINCEZNOU ČESKÉ REPUBLIKY 
SYMPATIE 2016. Získala šerpu, korunku a mnoho dárků. Princezna by 
Vám tímto chtěla poděkovat za každý váš zaslaný hlas.

Natálie Matochová, VIII. A

Interview 
Sára Matochová
1) Co tě vedlo přihlásit se do soutěže 
DÍVKA ČR?
Napadlo to trenérku, po jednom ze závodů 
s MISTRY S MISTRY, že bychom mohli 
zkusit poslat video.

2) Jsou to už dva měsíce od finále soutěže, 
jak jsi oslavila své vítězství PRINCEZNY 

SYMPATIE ČR?
První velká oslava proběhla na 
afterparty s kamarády 
a rodinou.

3) Jak  probíhaly přípravy na 
finále? Co tě nejvíce bavilo?

Příprava trvala skoro půl roku. První casting 
byl někdy na začátku dubna. Následovaly 
3 soustředění, přípravy byly velmi náročné, 
ale byly propojeny i s odpočinkem, také 
wellnes apod. Dopoledne i odpoledne jsme 
trénovaly, večer relaxovaly.

4) Co jste trénovaly?
Na prvním soustředění jsme tréno-
valy hlavně zumbu a chůzi. Od druhého 
soustředění jsme už nacvičovaly úvodní 
choreografii, volné disciplíny a promenádu 
ve společenských šatech.

5) Co tě z toho nejvíce bavilo?
Bavila mě všechna soustředění, ale nejvíce 
se mi líbilo natáčení videoklipů v módním 
salonu POSH.ME v Brně, který s námi 
dělali i tři malí fotbalisti.

6) Jaký je tvůj životní sen?
Chtěla bych se stát lékařkou nebo 
veterinářkou.

7) Slogan soutěže je „HLEDÁME SYM-
PATICKOU SPORTUJÍCÍ DÍVKU“, jakým 
sportům se věnuješ?
Kromě sportovního aerobiku se věnuji jízdě 
na koni.

8) Jak často trénuješ aerobik?
3× týdně 2 hodiny.

9) Který sport  tě nejvíce láká si vyzkoušet?
Golf, snowboard nebo street dance.

Děkuji ti moc za rozhovor a přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

Princezna
sympatie

Chodí teprve do třetí třídy... A už teď, ve svých 
devíti letech, si vyzkoušela, jaké 

to je stát na přehlídkovém molu.



Trefa | 17

Trefa | 17

POMÁHAT A CHRÁNIT …

Den policistou 2016
Pokud jste v úterý dne 27. září dopoledne projížděli Temenickou, 
pravděpodobně jste nepřehlédli dav dětí v reflexních vestách, jak 
s neskrývanou škodolibostí měří rychlost projíždějících aut. 

Dělo se tak v rámci akce 
Den policistou 2016, která 
proběhla v Šumperku ve 

výše uvedeném datu. Naši školu na 
soutěži zastupovali spolu s panem 
učitelem Gettinem tři žáci z osmé 
třídy − z 8. A to byly Natálie Ma-
tochová a Silvie Horváthová, z 8. B 
Filip Cekr. 

Žáci museli plnit určité úkoly, které 
si pro ně připravili policisté 
a pořadatel pan Martin Žaitlik 
z organizace Bezpečný Šumperk. 
Žáci si také mohli vyzkoušet  
měření rychlosti projíždějících 
aut, to probíhalo právě na ulici 
Temenická. Po měření následovala 
střelnice, kde se střílelo na terč 
ze vzdálenosti 50 metrů. V této 
disciplíně se nám vedlo asi nejhůře. 
Po střelbách následoval člunkový 
běh a dělání kliků, ostatně v těch 
jsme byli neporazitelní − holky se 
hecly a udělaly jich na jeden zátah 
kolem třiceti, Filipovo maximum 
se vyšplhalo až někam k padesátce. 
Kromě fyzických testů nás čekaly 
také ty papírové, které měly 
prověřit, že jsme dávali pozor 
a víme, o čem je řeč. 

Když už měli žáci všechny úkoly  
splněné, vrátili se zpět na stanici 
policie, kde proběhlo vyhlášení 
vítězů. Žáci z naší školy se umístili 
na druhém místě, za které dostali 
diplom a pamětní list s fotkou. 

Mně se osobně nejvíce líbila střelba.
Silvie Horváthová, VIII. A

BílÁ OcTAVIe Policejní vůz, který chce splynout s davem. 
PS.: Pozor na bradavice a diody. ¦ Foto: Jan Gettin

MÁ TO V RUce Měření ry-
chlosti v praxi. ¦ Foto: JG

PEKELNÉ sOusTřEDĚNÍ 
Natka na střelnici. ¦ Foto: JG
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Běhám, běháš, 
běháme

Žáci z naší 
školy ve složení: David Večeřa, 

Matyáš Budina, Maťej Giesl, 
Tom Minařík, Patrik Janech, Libor 
Vicenec a Lichner předvedli vyni-
kající výkon a probojovali se až na 
krajské kolo. Výborný 
úspěch předvedl 
Da- vid 

Večeřa, 
který na 

okresním kole vy-
bojoval 1. místo. Gratu-

lujeme všem k úspěchu a 
doufáme, že příští rok se kluci 

probojují až na republikové kolo.

Přespolák

Proč běhat?

Interview 
David Večeřa

Ahoj Davide, jak dlouho už běháš?
„Ahoj, běhám už druhý rok, ale pouze za 
školu. Jinak mám jiný sport.”

Běháš rád?
„Celkem jo.”

Kdo tě k běhání přivedl?
„Pan učitel Pán.” (smích)

Vyhrál jsi okresní kolo, jak ses cítil, když 
jsi to zjistil?
„Bylo dobré, že jsme postoupili dál do 
krajského kola, ale škoda, že se to tam 
nepovedlo.”

Běh je druh pohybu, při kterém se 
člověk či živočich pohybuje pomocí 

končetin takovým způsobem, že v určitých 
fázích pohybu se žádná z končetin nedotýká 
povrchu, po kterém se pohyb vykonává (na 
rozdíl např. od chůze nebo plazení). Běh je 
možné vykonávat i na speciální pomůcce
k němu určené (běžecký pás). Nejrychlejším 
běžcem mezi všemi živočichy je gepard štíhlý.
Jako běh se označuje také atletická spor-
tovní disciplína, která se vykonává uve-
deným způsobem − cílem je v tomto případě 

uběhnout určitou vzdálenost co nejrychleji. 
Běhá se na vzdálenost od 60 m přes 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 
5 km, 10 km, 21 km až po maratónský běh. 
V lehké atletice se závodí i v běhu přes 
překážky. Zvláštním sportovním odvětvím 
je pak orientační běh. Běh se používá i při 
některých kombinovaných sportovních dis-
ciplínách, jako je například triatlon, moderní 
pětiboj, případně atletický víceboj.
V běhu se závodí i ve volné přírodě, označuje 
se slovem přespolní běh. Mezi nejznámější 
české závody tohoto typu patří Velká kun-
ratická.      Petr Růžička, VII. C
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Pohled z největší dálky:
K. Hajnyšová − Nízké Tatry

Nejhezčí pohledK. Hajnyšová − Loket

Kdopak to tedy vyhrál?

Vzhledem k tomu, že do uzavírky soutěže přišly 
na adresu školy celkem tři pohledy, obsadil každý 
z nich první místo ve své kategorii. Gratulujeme 
Katce, dostává od nás knížku plnou fantazie 
a humoru, jejímž autorem je Terry Pratchett. 

Nejoriginálnější text
K. Hajnyšová − Pozdrav z Jizerek
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 POD LAVICÍ …

KŘÍŽOVKA
Luštit pouze na vlastní nebezpečí. Příjemnou zábavu přeje redakce. 

1)

2) mezera

3)

4)

5)

6)

→

LEgENDA:

1) Na podzim … listí.
2) … pole. 
3) 26. 10. začaly … prázdniny.
4) Kterým měsícem začíná podzim.
5) Na podzim opadává …
6) Ráno je …

Tajenka: 

František Kohár, VIII. A

ddvoo Tajenka daboř raavT

ovko

dbao

vtuř

rpoa

ddaě

NáVOD:

Přeházejte písmena uvedená 
v jednotlivých osmihranech tak, 
aby vám v řádcích i sloupcech vyšla 
smysluplná slova. Tajenka se skrývá 
ve vyznačených polích.

Tajenka: 
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Infobox:
Wenn du 

mehr Infor-
mationen 
möchtest, 
dann clicke 

hier...
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Halloween v družině
aneb dýně kam se podíváš

cinetube šumperk
jaké bylo setkání s youtubery?

princezna sympatie Čr
rozhovor s vítězkou soutěže
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