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TREFA
Škola volá!!!
Zuzka Macková

Ze dne na den prázdný bazén
hlásí ptáci bez viny,
v kalendáři přišlo září,
skončily nám prázdniny.

Školy se nám zaplnily,
na chodbách je slyšet šum,
každoročně po prázdninách
zas je dětí plný dům.

Prvňáci jsou natěšení,
do školy se chystají,
sedmáci už něco vědí,
v lavici si šeptají.

Učitel nám před tabulí
vysvětluje pevný bod,
učíme se přece rádi
pro budoucnost, pro život.

na tvorbě tohoto čísla se podíleli: viz jednotlivé listy
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 DNEŠNÍ MENU | listopad 2015

OBSAH

3 letní vzPOMínKy

Slohově-výtvarné zpracování 
vzpomínky na letní prázdniny.

4–5 DOvOlenÁ 
Lea Vicencová vás seznámí se 
strastiplnou cestou na maleb-
nou chatu.

 

6
ŠuMPerK čte Knihu 
Tradiční festival literatury, 
který je v Šumperku doma. 

7 Můj doMov

Co pro nás/vás znamená 
domov. 

8 PřesPolní běh

Jaké úspěchy si na přespoláku 
vyběhali borci z Jedničky.  

9
AnKetA StrOM rOKu 2015 
Majestátní lípa z obce Tatobity 
získala největší množství hlasů.

10 AMbice čtvrťáKů

Zeptali jsme se čtvrťáků, co 
mají letos v plánu.

11 Záře refleKtorů

J. Gloza a P. Malundo 
v hledáčku kamer. 

12 nAjdi Přísloví

Vyzkoušej svou znalost přísloví 
v jednoduché spojovačce.

13 já A eMoce

Třeťáci se výtvarně vyřádili na 
téma emoce. 

14–15
vítejte v MinecrAftu 
Někdo jí nemůže přijít na 
jméno, někomu se o ní třeba 
i zdá. Minecraft vás vítá. 

16 ŠKolní (ne)řád

Jak by to asi vypadalo, kdyby 
autory školního řádu byli žáci.

 

Milý čtenáři, 
Dva měsíce uběhly jako 

voda a my se vracíme zpět 
do školních lavic. Pro nás 

„dlouhodobé“ žáky je to jen jako 
mávnutí rukou, ale co naši prvňáci? 
My, žáci z redakce časopisu TREFA, 
jsme zavzpomínali na naše první 
dny ve školní lavici. Naše první třída 
byla úžasná. A to stejné přejeme 
novým prvňáčkům.
  Všem přejeme krásný školní 
rok plný radosti a úspěchů ne-
jen v učení, ale i ve všech vašich 
oblíbených aktivitách.

N. Burdová a Z. Macková, VII. A

Omluva Katce Hajnyšové:
Moc se, Katko, omlouváme, že jsme 
při přepisu Tvého článku „Proslýchá 
se“ neuvedli Tvé jméno. Paní 
učitelka Urbášková se tak nemohla 
dozvědět, kdo o ní tak hezky 
smýšlí.              -red-
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 JAK JSEM PROŽILA PRÁZDNINY ANEB …

letní vzPOMínÁní

Klára Pospíšilová
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 VYČERPÁVAJÍCÍ CESTOVÁNÍ A …

ZáŽitKY Z dovolenÉ
A že jich nebylo málo! Že se opravuje všude a všechno, už dnes niko-
ho nepřekvapí, jak moc ale mohou běžné opravy silnic zasáhnout do 
běžné rodinné dovolené, se můžete dozvědět v následujícím článku. 

Asi se ptáte, jaká byla cesta… 
No vcelku dobrá. Až na 
to, že půl hodiny před 

odjezdem jsem zjistila, že moje 
kolo je tak trochu píchlý a už s tím 
nic neuděláme. Tudíž je třeba se 
modlit, aby měl někdo z našich 
spolucestovatelů věci příslušné 
k opravám. No, začíná nám to 
pěkně! Po cestě nás ovšem pot-
kávají patálie další… Potvrzuje se 
mi tedy, jak smolné dny mě teď 
provázejí… Během cesty nás potka-
la spousta neočekávaných překážek: 
objížďky, zákazy vjezdu, malebné, 
ale krkolomné polní cestičky, které 
bylo třeba zdolat, abychom se 
dostali znovu tam, kudy vede cesta. 
A tak se nám potvrzovalo nemilé 
zjištění, že jsme bohužel ztracení 
a vymotat se odtud, bude tvrdý 
oříšek. I usoudil strejda Pospa, 
který převzal vedení našeho pelo-
tonu o dvou autech, hned jak náš 
tatínek zabočil někam, kde to bylo 
špatně, že z této tíživé situace nám 
může pomoci jen nějaký místní 
stařec. 

bájná vyprávění starců
To, že jedeme špatně, jsme věděli, 
a pán se tím před námi nechtěl 
tajit, proto se na náš dotaz, kudy 
máme jet, začal smát. Inu, vypadá 
to slibně, asi jedeme dobře. Avšak 
najednou poznáváme místo, kde už 
jsme byli, a proto zkoušíme jinou 
zatáčku, kde nacházíme dalšího 
místního znalce, který už snad 

dobře poradí. Cesta do cíle má 
trvat dvě hodiny. My jedeme hod-
inu dvacet minut, avšak stále jsme 
od cíle až příliš vzdáleni. Zkoušíme 
tedy radu místního číslo dvě, který 
mi ale nepřipadá o nic moudřejší 
než ten předtím. Ale nechci jej 
podceňovat, protože před 
námi se brzy ukáže něco, 
v co jsme opravdu ne-
doufali. Silnice! Nor-
mální silnice, která už 
nás snad zavede tam, 
kam chceme. No 
tak uvidíme, jak 
se s touto ces-
tou popereme 
dál, ovšem 
po našem 
pravém  
boku se už 
objevila i 
dálnice, což je 
pořád lepší a lepší. 
Vypadá to, že naši 
malou potyčku 
s mapou a ces- tami jsme 
zvládli, ovšem neradno 
všechno zakřiknout. 
Dovoluji si však říct, že 
právě teď jsme se úspěšně 
napojili na dálnici, na kterou 
nevlast- níme známku, což 
teď jistě odpovědělo na vaši otázku, 
jak jsme se mohli ztratit. 
I přestože rodiče šílí, jelikož máme 
být ve čtyři hodiny na místě, 
jsme už v Olomouci a těšíme se 
novému dobrodružství. Není to 

zas tak strašný, jednou se tomu 
zasmějeme… A třeba to bude už 
zítra…  :)

překvapení v přerově
Jaké překvapení na nás čekalo 
v Přerově? Oblíbená cedulka 
silničářů se zachmuřeným sma-

jlíkem, jak jinak. Je čas na 
poradu? Vypadá to, že 

náš peloton – stále 
o dvou autech – 
si poradí sám. 
Tatínek celou 

věc zkonsta-
toval jednoduchou 

větou: „Kdybychom 
koupili známku, 

máme pokoj.“ Načež 
jsme si oddechli, že 

nejedeme do Prostějova, 
protože tam by byla taky 

objížďka. Vypadá to, jako by 
se nějaká vyšší moc u silni-

čářů spikla proti naší dovolené. 
Tak mi řekněte, co příjde dál? 

Cestou Prosenicemi potkáváme 
snad ještě větší zoufalce, než jsme 
my, kteří využívají svou rezervu 
na své milované autíčko, takže si 
uvědomujeme, jaké máme „štěstí“, 
že jsme si „jenom“ trochu zajeli. 
A rada přece jen přišla. Někde mezi 
Prosenicemi a něčím…, táta 
s mapou v ruce vylézá a navštěvuje 
strejdovo okénko u auta. Zdá se, 
že všem nám hlava stojí, ovšem 
teď nevím, co se děje. Že bychom 
nevěděli kudy? To je mi už ale 
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Tak nám popřejte hodně štěstí. 
Možná už jsme to přejeli. S naším 
dnešním štěstím bych se nedivila. 
Tímto bych považovala naše dnešní 
cestování za uzavřené, teda doufe-
jme… Mělo to být 115 km a my 
najeli 150 km! Po naší zběsilé jízdě 
krajinou, a to doslova, jsme byli 
velice mile překvapeni, jaký luxus 
a zázemí nám chata v Hošťálkové 
nabízela. „Rada starších“, jak naše 
stařečky nazval strejda Roman, 
rozdělila pokoje. Já s Verčou jsme 
obhlédly terén a místní rybník, 
zatímco naše milé čtyři maminky 
vařily dobrůtky na večer, a to 
konkrétně žebra. Vypadá to, že 
cestou sem naše smůla skončila, 
protože kupodivu kamna nebouch-
la a žebra se nepřipálila.

další aktivity
Po vyzkoušení místní trampolíny 
a objevení moc pěkného sršního 
hnízda nedaleko chaty jsme byli 
přivoláni k večeři. Jak už jsem 
říkala, byla to žebra, na kterých 
jsme si moc pochutnali. Po dobré 
večeři obvykle následuje relax, 
a proto šli stateční vyzkoušet pobyt 
ve vířivce. Ti nejstatečnější koupací 
sud. Asi kolem půl jedenácté jsme 
se všichni, teda ti, co nespali, sešli 
dole a rozhodli jsme se, že si za-
hrajeme hru Activity. Rozdělili 
jsme se tedy do čtyř týmů a začali 
hrát. Dost jsme se nasmáli u této 
hry. Tým, který zvítězil, což jsem 
byla já s Tomem, nečekaně odešel 
spát asi o půl jedné… Teda alespoň 
polovina vítězného týmu. Ostatní 
prý opustili herní pole o hodinu 
později. Musím zkonstatovat, že 
jak se zdálo, vítězná taktika Verči 
a taťky nezabrala, protože bohužel 
skončili na místě posledním…

Lea Vicencová

 VYČERPÁVAJÍCÍ CESTOVÁNÍ A …

opravdu divné. Aha, zádrhel obje-
ven. Další objížďka, a tak se zoufalí 
napojujeme na silnici, jež nás má 
zavést do Přerova. Zase… No, tak 
mě napadá, že z toho máme pěkný 
výlet. Poznáváme nové vesničky 
a polní cestičky. 

oč tu vlastně běží?

  Věřit, či nevěřit strejdově navi-
gaci, to je, oč tu běží! I když mapa 
ukazuje doprava, strejda jede rovně 
a šťastný konec na sebe nedává 
dlouho čekat! Konec cesty a najed-
nou pole. Místní paní nám radí, 
ať jedeme rovně. To je přece pole, 
ne? Věřit, či nevěřit zdánlivě milé 
stařence? Co když je to špionka od 
silničářů? Jedeme tedy polňačkou. 
To se nám to pěkně daří. Navigace 
opravdu „nezklamala“. V cestě 
překážka další. Strejda Pospa vy-
stupuje z auta a fotí nás! Šťastnou 
dovolenou přejeme! Naše autíčko 
vzdychá a dělá dost nepříjemné 
zvuky. Přežijeme-li toto, přežijeme 
všechno. Takže tady tudy jezdí 
místní, paní? Leda s traktorem. Ale 
hle! Opravdu, před námi silnice 
a taky traktor… Doufejme, že 
nechce odbočit právě tam, kudy se 
ženeme… Takže pole jsme zmákli 
a  teď vstříc civilizaci. Jedeme už 
dvě a půl hodiny… No za dvacet 
minut máme být tam. Hodně štěstí 
sami sobě :) Zdá se, že se objevu-
jeme na traktorové dálnici, protože 
traktorů je tady všude plno. Ale 
ne, copak to vidíme? Bystřice pod 
Hostýnem, objížďka doprava… 
Dneska nám štěstí opravdu přeje.

když se u nás chlapi poperou

  Začínáme mít nepříjemný pocit, 
že jsme zase někde úplně jinde. 
Jak jinak. Tak teď nám zbývá jen 
doufat. Na cestu nám hraje skupina 
Kabát a my projíždíme vesnicí 
Dřevohostice, ve které jsme mohli 
mimochodem být nejspíš už dávno 
a ušetřili bychom si polňačku navíc. 
No jo, ale i to se stává, a když se 
nedaří, tak se prostě nedaří. Za 
námi 122 km a my se smějeme, 
protože kdyby všechno šlo tak, 
jak má, naše cesta by byla kratší 
než u zbytku, jenž vlastní dálniční 
známku. No neříkám, že je všechno 

ztraceno, ale pochybuji o tom, že 
bychom opravdu najeli míň než 
oni. No, tohle bude ještě sranda 
a myslím, že od zbytku si vyslech-
neme mnoho úšklebků a vtípků. 
Sice tomu nemůžeme uvěřit, ale 
vítá nás Bystřice pod Hostýnem! 
Tak to vypadá, že přece jenom 
trošku toho štěstí máme. Teď už 
jenom najít Chvalčov a pak už 
tradá do naší chajdaloupky… Takže 
prosím, milé silnice, už nás ne-
trapte! Jako by se už hvězdy nak-
lonily k nám, vypadá to, že nejsme 
daleko od cíle. Každopádně na tuto 
cestu rozhodně nezapomeneme!

vítejte v hošťálkové

  Tak jsme tady, Hošťálková! 
Přijíždíme o hodinu později. Ale 
přece! Teď nás čeká už jen jediný 
úkol, a to najít naši chaloupku :) 

Tohle bude ještě 
sranda a myslím, že od 
zbytku si vyslechneme 

mnoho úšklebků 
a vtípků. 

Po naší zběsilé jízdě
krajinou, a to doslova, 
jsme byli velice mile 

překvapeni, jaký luxus 
a zázemí nám chata 

v Hošťálkové nabízela.
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 LETOS JIŽ POJEDENÁCTÉ

ŠuMPerK čte Knihu
Pořadatelé letos přichystali již 11. ročník festivalu Město čte kni-
hu. Tradiční akce, která je spojená nejen s literaturou, ale i koncerty, 
výstavami či divadlem, zavítala do Šumperka 3. listopadu. 

Festival, jehož jedenáctý 
ročník nedávno proběhl 
a jehož nedílnou součástí 

jsou výstavy, hudba, divadlo, 
filmová představení či literární 
soutěž, představil také tvorbu 
české prozaičky Markéty Pilátové. 
Do 10. listopadu měli Šumperští 
možnost navštívit libovolnou 
z doprovodných akcí, které pro ně 
pořadatelé připravili. 

o autorce
Spisovatelka, redaktorka, básnířka 
a překladatelka Markéta Pilá-
tová, rodačka z Kroměříže, je, jak 
sama říká s poukazem na citát 
Bruce Chatwina, doma všude tam, 
kam si může pověsit klobouk. 
Připomeňme, že autorka vystu-
dovala v Olomouci latinu, historii, 
portugalštinu a španělštinu. Vedle 
kariéry vysokoškolského peda-
goga působila také jako lektorka 
na katedře slavistiky ve španělské 
Granadě či v Brazílii, kde stále učí 
potomky českých emigrantů český 
jazyk a kulturní dějiny. Přestože je 
vzdálena tisíce kilometrů od České 
republiky, přispívá do několika 
českých periodik – Respektu, 
Lidových novin, Práva (jeho kul-
turní přílohy Salónu). Kromě toho 
se věnuje literární tvorbě, a to jak 
pro dospělé (Žluté oči vedou domů, 
Moje nejoblíbenější kniha, Tsunami 
blues), tak pro děti (Víla Vivivíla 
a stíny zvířat, Kiko a tajemství 
papírového motýla, Víla Vivivíla 

a piráti jižního moře, Jura a lama, 
Kiko a tulipán). Má za sebou 
rovněž jednu básnickou sbírku Za-
týkání větru. „Pro mě je vyprávění, 
psaní knížek skutečně něco, čím 
utíkám před životem, před tím po-
citem, že naše existence nemá smysl, 
je to moje soukromá droga, která 
na mě zatím docela funguje. Takže 
psaní rozhodně není hledání smyslu 
života, je to naopak analgetikum, 
které mi umožňuje žít. Když píšu tak 
zapomínám na svět, na sebe, prostě 
existuju ve světě, který si vymyslím, 
jako v nějaké počítačové hře třeba...“ 
těmito slovy vyjádřila v jednom 
z rozhovorů pro idnes.cz, co pro ni 
znamená psaní. 
V rámci festivalu Město čte knihu 
2015 vyjde kniha povídek Kulaté 
rámy slov s ilustracemi Veroniky 
Holcové. (Zdroj: mestocteknihu.cz)

MArKÉtA Pilátová Napsat 
dobrou reportáž je podle mě strašně 
těžké a psaní pro noviny mě udržuje 
v reálu, nutí mě zůstat nohama 
pevně na zemi. | Zdroj: novinky.cz, 
Foto: J. Sobota

literární a výtvarná soutěž
Současně s festivalem letos proběhl 
již šestý ročník výtvarné a literární 
soutěže. Tematický rámec soutěže 
tvořilo slovo DOMOV, téma úzce 
spjaté právě s tvorbou Markéty 
Pilátové. Podle organizátorů 
soutěžilo na 301 příspěvků (z toho 
55 literárních a 246 výtvarných), 
dokonce se jí zúčastnily i děti 
z města Bataypora, jednoho z bra-
zilských působišť Markéty Pilátové. 
Také Jednička měla svá želízka 
v ohni, ba co víc, řada žáků z naší 
školy se ve velké konkurenci za-
slaných děl i umístila. Se svou 
poezií zapůsobila na porotu devíti-
letá Karin Všetíčková, s prózou 
uspěla Anna Nováková z 9. A. 
Další umístění patří výtvarníkům 
za díla zpracovaná libovolnou 
výtvarnou technikou. V katego-
rii první stupeň vyzdvihla porota 
příspěvek desetiletého Adama 
Jurenky, na druhém stupni si 
porota všimla zaslaných děl Lucie 
Krystkové a Martina Žižlavského. 
Gratulujeme všem oceněným žáků 
a všem, kteří se zúčastnili, avšak 
neumístili, přejeme, ať to zkouší dál 
a nevzdávají se.     Jan Gettin
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 KAŽDÝ MÁ NĚKDE SVŮJ …

DOMOv
Soutěž vyhlášená šumperskou knihovnou doprovázející tradiční akci 
Město čte knihu. Co těchto pět písmen znamená pro žáky či učitele 
naší školy, si můžete přečíst na této stránce.  

Domov je místo, kam 
se rád vracím. Je 
to tam, kde mám 

své domácí mazlíčky – Cida, 
Sáru, Mikyho, Buddyho, 
Evana a Míšu. Je to tam, 
kde mám svou rodinu – 
maminku, tatínka, babičky, dědečky 
a sourozence.

Domov je pro mne místem, kde se 
cítím v bezpečí, v pohodě a nikdo 
mne zde nemůže ohrozit. Je to místo, 
kde mám všechny rád a všichni mají 
rádi mě. Svého domova si velice 
vážím. Ne každý má takový domov 
jako já, plný lásky, pomoci a bezpečí. 
A také je to místo, kde se vždy dobře 
najím. Domov je mi vším!

Matyáš Budina, VI. B

Někteří žáci utkví v paměti učitelů navždy. 
V tomto případě šlo o chlapce v lavici zcela 
nenápadného. Ale pak se objevoval ve škole 

v dospělosti jako zkušený cestovatel a přicházel opakovaně vyprávět o 
svých výpravách do různých (pro většinu z nás exotických) končin světa. 
Vyprávění doplňoval promítáním obrázků, které nám přibližovaly život 
obyvatel, seznamovaly 
s krásami přírody, ale také s těžkými osudy lidí, mnohdy i dětí.

Pak žákům kladl na srdce, aby si vážili toho, kde žijí, jaké dostávají 
úžasné vzdělání na vysoké úrovni, se kterým se nemusejí bát vyrazit také 
do světa za poznáním.

Jeho život však byl krátký. Procestoval všechny kontinenty krom Antarkti-
dy, ale svou životní pouť ukončil tady – v Jeseníkách – v korunách stromů. 
Tam se jeho letadlo roztříštilo. Tady doma. Tady byl jeho domov. Sem se 
vracel z dalekých cest. K mamince do domečku na vesnici u Šumperka. 
A nám se to snažil říci, že tu je náš domov, že je tady krásně. Bliknul 
poslední obrázek – obrázek s červánky na obzoru. „To je západ slunce nad 
Postřelmovem,“ prohlásil. A já si to budu pamatovat, co budu žít.

  Mgr. Zdeňka Krejčí

Domov = bezpečné místo, kam se můžu vracet, můj život, úžasné místo.
Domov je tam, kde mě mají rádi a kde se scházíme všichni u jednoho stolu a po-vídáme si. Kde 
se cítíme v bezpečí. Mám tam vše – rodiče, jídlo, pití, teplo, vodu, světlo. Je to místo, kde mě 

milují, rozumějí mi a čekají na mě. Mám ráda, že se všichni sejdeme 
u jednoho stolu u maminčina dobrého jídla. Miluji svůj domov a nikdy bych ho nevyměnil. Jsem rád, že jsem se narodil 
tam, kde jsem. Někdo domov nemá, a proto jsem rád, že já ho mám.

žáci VI. B

Po prázdninách jsme jeli s rodiči na dovolenou do Řecka na ostrov Kos. Tam jsme chtěli navštívit 
památky v hlavním městě. Hned vedle antických památek jsem viděla stanovat uprchlíky ze 
Sýrie a Iráku. Celé rodiny včetně malých dětí seděly u stanů a všichni byli smutní. Já si nedovedu 

představit, jaké to je, když se nemáš kam vrátit a nevíš, co s tebou bude. Začala jsem si víc vážit toho, že jsem se svými 
rodiči a máme svou rodinu, kamarády, věci, fotky, mazlíčky a hlavně pocit bezpečí.      
   
Klára Pospíšilová, VI. B
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jAK jsMe si to vYběhAli?
Několik nenápadných borců z Jedničky překvapilo na vytrvalostních 
soutěžích. Poté, co v Šumperku a Jeseníku stanuli na bedně, bojovali 
v Hradci do posledního dechu. V obrovské konkurenci skončili jedenáctí.

světa v Maďarsku pro vítěze – to 
byly společné znaky mistrovství 
České republiky. I když kluci běželi 
s minimálně stejným nasazením 
jako v předchozích soutěžích, 
v obrovské konkurenci, která se na 
mítinku sešla, nakonec obsadili 11. 
místo. 

Žáci Joshua James Mácha, Tomáš 
Morong, Dominik Grézl, Lukáš 
Hošek, David Večeřa, Robin Ka-
plan a Filip Cekr svými skvělými 
výkony reprezentovali naši školu, 
gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších sportovních výz-
vách.        Petr Pán

finále v hrAdci KrálovÉ 
Naděje a očekávání, se kterými 
kluci v Hradci nastoupili, se bohužel 
nenaplnily. | Foto: P. Pán

v jeseníKu  V tom týdnu se ranní 
teploty pohybovaly okolo nuly, ani to 
jim však nevzalo vítězství v kraj-
ském kole. | Foto: P. Pán

První kolo v přespolním běhu, 
tzv. okrskové, proběhlo 
v Šumperku již 14. září. Naši 

chlapci zde zvítězili a s přehledem 
porazili všechny šumperské školy!

Úspěch na okrese
V okresním kole, které se konalo 
29. září na šumperské „zemědělce“, 
usilovalo o vítězství hned 85 borců 
z celého šumperského okresu. 
Protože i zde si kluci vyběhali 
vítězství s přehledem, nic jim 
nebránilo v tom, aby postoupili do 
krajské soutěže v Jeseníku.

ledový závod v jeseníku
V týdnu kolem 8. října, na kdy 
bylo naplánováno krajské kolo, 
klesly teploty v Šumperku k nule. 
O moc tepleji určitě nebylo ani na 
běžeckých tratích místní sportovní 
lyžařské školy v Jeseníku, tedy 
v kulisách, v nichž proběhlo krajské 
kolo. Přesto všechno Šumperákům 
úsměv na rtech nezamrzl, ba 
naopak jejich nasazení jim přineslo 
suverénní postup na mistrovství 
České republiky. Umístění našich 
borců v krajském kole:
•	 Mácha – 2. v kraji,
•	 Grézl – 3. v kraji,
•	 Morong – 5. v kraji,
•	 Hošek – 6. v kraji.

Mistrovství čr
20. října, Malšova Lhota u Hradce 
Králové, 15 družstev atletů ze spor-
tovních škol, účast na mistrovství 

nA bedně  S neskrývanou radostí si v konkurenci šumperských 
základek odnesli první místo. | Foto: P. Pán
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stroM roKu: tAtobitsKá líPA
Koncem října skončila anketa Strom roku, do níž se aktivně zapojila 
i naše škola. S více než jedenácti tisíci hlasy stanula na prvním místě 
lípa z obce Tatobity na Liberecku. Strom roku se představuje. 

Odhady o jejím stáří kolísají 
mezi 600 až 1000 lety. 
V průměru má devět 

metrů a do jejího vykotlaného 
sukovitého vnitřku se vejde více jak 
10 lidí. V roce 1923 ji mládenecký 
spolek „Svoboda“ obezdil a zřídil 
kolem ní železný plot. Řeč není 
o ničem jiném než o majestátní lípě 
z Tatobit, která se stala letošním 
stromem roku. 

příběh stromu
Památné lípě se přezdívá tisíciletá,  
přestože se odborníci shodují, že 
je strom pravděpodobně o několik 
století mladší. Lípa se objevuje 
v mnoha povídkách, básních, 
písních a stala se nedílnou součástí 
historie Tatobit, což dokazuje 

i její vyobrazení na obecním znaku 
a vlajce. Každoročně se zde na 
počest tohoto památného stromu 
pořádají Slavnosti lípy. Místní 
kronikář vzpomíná, že již v době 
jeho mládí byla lípa obezděná a do 
prostorné dutiny ukrývající lavičku 
se dalo vcházet schodištěm. V 50. 
letech se však při bouři odlomila 
polovina stromu a zbylo torzo, 
které místní řemeslník Josef Jaček 

zpevnil obručemi. Odlomené 
zbytky stromu ležely několik let 
u doma pana Sedláka, až zcela 
ztrouchnivěly. Nikdo se je totiž 
neodvážil spálit. 

dvě pověsti o staré lípě
Když se lidé před lety chystali lípu 
porazit, ozval se tajemný hrozebný 
hlas: „Nesázel jsi, nezvracej!“ Lípa 
tím byla zachráněna.

Druhá pověst pojednává o tom, jak 
naproti lípě bydlel lidový umělec, 
řezbář a sochař. Jednoho 
dne si chtěl uříznout 
ze stromu větev 
na vyřezávání 
svých výtvorů. 
Jakmile však 
nasadil pilku 
k větvi, 
zdvihl se 
prudký vítr 
a hrozný 
hluk a křik, 
až mu vlasy 
hrůzou na 
hlavě vstávaly. 
Teprve 
až odešel, vše se utišilo 
a zklidnilo. 

I díky vaší podpoře získá strom 
odborné ošetření s pomocí 
arboristů.
      
     Marcela Macečková PAMátný stroM Tatobitská lípa má v průměru přes devět metrů 

a dovnitř se vejde až deset lidí. | Zdroj: stromroku.cz
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 AMBICE ČTVRŤÁKŮ ANEB …

co bY chtěli doKáZAt
Naučit se počítat do milionu, znát dobře naši vlast, zvládnout salto 
nebo se naučit hvězdu, to všechno by letos chtěli zvládnout děti ze 
čtvrté třídy. 

Přesně tohle promýšleli žáci 
4. A. Jejich dotazník měl tři 
otázky: 

•	 Co bys o sobě řekl/a?
•	 Co by ses rád/a tento rok 

naučil/a?
•	 Co bys chtěl/a, aby se tento rok 

stalo?

anežka pospíšilová
•	 Mám dva sourozence. Mám 

ráda zvířata a ráda chodím na 
výlety. 

•	 Tento rok bych se ráda naučila 
počítat do milionu a znát dobře 
naši vlast.

•	 Chtěla bych samé jedničky, do-
bré kamarády a něco hezkého 
zažít. Chtěla bych, aby byl na 
světě mír, aby všichni lidé měli 
co jíst a měli se rádi.

vojtěch schneider
•	 Rád chodím do plavání.
•	 Rád bych se naučil informatiku 

a vlastivědu.
•	 Chtěl bych, aby letos napadlo 

hodně sněhu, abych mohl 
lyžovat.

natálka hajnyšová
•	 Ráda sportuji, chodím do 

mažoretek.
•	 Tento rok bych se ráda naučila 

salto.
•	 Chtěla bych, abychom byli 

všichni šťastni a nic zlého se 
nestalo.

anežka tesařová
•	 Mám ráda svoji rodinu 

a zvířátka. Hraji basketbal.
•	 Ráda bych se naučila hvězdu 

a nové předměty ve škole tak, 
abych jim rozuměla.

•	 Chtěla bych, aby byl na celém 
světě mír a zdraví pro všechny.

jan Mlčoch
•	 Mám rád auta, zvířata, rytíře.
•	 Rád bych se zdokonalil 

v plavání, protože mi to už 
trochu jde.

•	 Přál bych si, abychom byli 
všichni šťastní. 

IQ průměrného Čecha dosahuje 
podle studie britského psy-
chologa Richarda Lynna a fin-

ského politologa Tatu Vanhanena 
98 bodů, což je podobná hodnota 
jako u jiných evropských států.
Výše IQ však podle kritiků 
rozhodně nepředstavuje záruku 
úspěchu. Nesvědčí o zvídavosti 
a vůli se učit, není zárukou píle či 
vůbec schopností dobře vycházet 
s druhými lidmi. 

jaké je iQ 
průměrného čecha

Pavla Müllerová: „Podzim mám ráda, protože do-
zrávají jablka, stromy se krásně zbarvují. Mám 
narozeniny. Blíží se Vánoce. Můj kocour přestává 
pelichat a začíná být větší (tlustší).“
Alex Maňák: „Podzim nemám rád, protože je 
chladivý vítr, prší, všude je bláto. Musím nosit 
mikinu i bundu a všude poletuje prach.“
Adélka Mlčáková: „Je babí léto, pouštíme 
draky, opékáme špekáčky i brambory.“
Honza Pavlík: „Dozrávají hrozny. Ve škole 
začínáme a ještě nejsou testy.“

Máte rádi podzim? A co vlastně na podzim 
děláte? 

Kam po škole…
Sněhurka a čarodějnice se baví na 
gymplu, kam na vejšku. Sněhurka 
povídá: „Já půjdu na ekonomku. 
Nebudu tam nejhezčí, ale budu 
nejchytřejší.“ A čarodějnice povídá: 
„Já půjdu na matfyz. Nebudu tam 
nejchytřejší, ale budu nejhezčí.“
Zdroj: evtipy.cz
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 NAŠE HVĚZDY…

v Záři refleKtorů
Hned dva bývalí žáci naší školy se nedávno objevili v hledáčku kamer. 
Jeden zaujal svým hudební projevem, druhý svými volnočasovými ak-
tivitami, které nabízí dětem.  

Řeč není o nikom jiném než 
o Patriku Malundovi, který 
před nedávnem vystoupil 

v talentové soutěži Super-
Star, a Jakubu Glozovi, který se 
v polovině října objevil se svým 
spolkem Jokes and Games v Do-
brém ránu České televize.  

tlapka jakuba Glozy

Kdyby jen tlapka! Kouká na 
nás z nástěnky cti, 
z další nástěnky ve vesti-

bulu, připomíná svou činnost na 
nástěnce v chodbě k jídelně. 
A na dveřích školy visí plakát 
vyzývající ke sbírce Psí tlapka, 
jejíž výtěžek je určen opuštěným 
zvířatům v zábřežském útulku. Kdo 
chce, může pomoci. Už loni odvážel 
Kuba dobrůtky a hračky se svým 
tátou a Honzou Šeflem na místo 
určení. Možná je to tím, že Jakub 
nemá sám doma žádného pejska 
ani kočičku, ale zvířata má rád, 
a tak alespoň takto pomáhá.    -krz-

Candle in the Wind
Patricio Malundo, bývalý žák 
naší školy a dlouholetý zpěvák 
a klávesista školní kapely, se 
letos zúčastnil pěvecké soutěže 
Československá Superstar. 
Úspěšně prošel konkurzem 
i dvěma dalšími koly a dostal se 
mezi dvacet nejlepších. 
A přestože zůstal stát těsně 
před branami finále, v semi-
finále s písní Eltona Johna Can-
dle in the Wind ukázal všem, 
kdo je tady zpěvák s velkým „Z“.

Kamila Střeštíková

„Má našlápnuto“
Toto slovní spojení padlo 
v minulém čísle Trefy v článku 
o návštěvě ostravského tele-
vizního studia. Popisoval, jak se 
Jakub chytil nabídky navštívit 
tamní studio, a uzavírala ho 
věta: „Ani bych se nedivila, kdy-
by se někdy v dohledné době 
Kuba, případně i Honza, na 
obrazovce objevil/i. Našlápnuto 
má/mají.“
To byl červen, teď máme říjen 
– a je to tady. Jakub dostal poz-
vání do vysílání Dobrého rána.
 -krz-

nejkratší píseň na světě: 1,316 sekundy
Za nejkratší píseň na světě lze podle Guinessovy knihy rekordů 
považovat píseň Suffer od anglické grindcorové kapely Napalm Death.
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 NAJDI PŘÍSLOVÍ

co K sobě PAtří?
„Žádný učený z nebe nespadl,“ může být něčí reakce na zpackanou 
písemku. „Bez práce nejsou koláče,“ oblíbená věta našich rodičů. Us-
tálená slovní spojení jsou zkrátka nedílnou součástí našeho života.

Lepší vrabec v hrsti
 než holub na střeše. 

4)

Jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá.

2)

Když se dva perou, 
třetí se směje.

3)

Dvakrát měř, 
jednou řež. 

1)

A B

Dc

A B C D

Papoušková

KotkováKotková

Papoušková
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 TAKHLE VYPADÁM, …

KdYŽ Projevuji eMoce
Emoce jsou podle internetového slovníku cizích slov duševním poh-
nutím, citovým vzruchem, dojetím, vzrušením. Jak to vypadá, když své 
emoce vyjádří žáci na 1. stupni, konkrétně ze 3. A? Podívejte se sami. 

jsem šťastná… 
… když dostanu nové 

oblečení.
… když mám 
narozeniny.

jsem smutná… 
… když dostanu 
špatnou známku.

jsem nazlobená… 
… když někdo něco slíbí 

a nedodrží to.
Anežka Tesařová, III

. A

jsem šťastná… 
… když jsem se svým 
kocourkem, když je 
u mě kamarádka. 

jsem smutná… 
… když dostanu špatnou 

známku, když jsem 
nemocná.

jsem nazlobená… 
… když musím uklízet 

a když mě poškrábe nebo 
pokouše kocour. 

Lucie, III. A

jsem šťastný… 
… když něco dostanu, 
když se psovi narodí 

štěňátka. 

jsem smutný… 
… když se na mě máma 

zlobí, když mě ségra 
otravuje.

jsem nazlobený… 
… když mám zakázaný 

počítač.
Luboš Kotoulek, III.

 A

jsem šťastná… 
… když mám dobré známky 

nebo když mám 1. místo 
v mažoretkách.

jsem nazlobená… 
… když se mi něco nepovede, 

např. skáču přes švihadlo 
a spadnuNatálie Hajnyšová, III

. A

jsem smutná… 
… když mi spadne 
hůlka nebo pom-

pon.
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 PAŘENIŠTĚ

vítejte v MinecrAftu
Někdo jí nemůže přijít na jméno, někomu se o ní třeba i zdá. Řeč není 
o popových hvězdách šokujících vyprodané arény, nýbrž o Minecraftu.
Hře, která se za krátkou dobu své existence stala fenoménem.

Už třetím rokem slýchávám 
žáky napříč různými 
základkami mluvit 

o tomtéž. S nepředstíraným 
nadšením se většinou kluci 
předhánějí v tom, kdo [nakraftil] 
víc masa, vlny nebo dřeva, kdo 
si vyrobil víc luků, krumpáčů či 
mečů, budují nekonečné podzemní 
tunely přecházející do ohromných 
hal, společně s dalšími se podílejí 
na tvorbě majestátních budov, které 
jsou často inspirovány reálnými ob-
jekty, se samozřejmostí sobě vlastní 
vyrábějí z písku skleněné tabule, 
kterými osazují díry ve zdech – 
svá okna. Navrhují si své vlastní 
domy, v nichž spí, v noci raději 
nevycházejí ven, pokud se nechtějí 
konfrontovat s creepery, zombíky, 
pavouky a jinou nebezpečnou 
havětí. Až by nad tím vším člověk 
kroutil hlavou, kdyby nevěděl, co za 
tím vším stojí – Minecraft.

jak ho vidím já
Kostky všude, kam se podíváš… 
Grafika ne nepodobná počítačovým 
hrám z dob herního pravěku, kdy 
maximální kapacity harddisků 
činily krásných 50 MB, to jsou 
nepřehlédnutelné znaky této 
počítačové hry. Na první pohled 
se tak tedy vnucuje myšlenka, jak 
vůbec může tato hra uspět 
v konkurenci současných her, 
jejichž grafika se už téměř ani neliší 
od reality. 
Může…

A s celkovým počtem více než 
dvaceti milionů prodaných kopií 
tak činí více než suverénně. Za 
sympatické na této hře považuji to, 
že se za každou cenu nechce zalíbit 
každému, neoslní podbízivou 
grafikou, nevyžívá se v akčních 
scénách. Její přednosti jsou někde 
úplně jinde. Nabízí člověku 
v podstatě neomezené možnosti, 
jak uplatnit svoji tvořivost. 
Umístěte si svůj domov třeba pod 
zem, na strom, do skály, na zele-
nou louku, záleží jenom na tom, 
zda máte dostatek surovin a času :) 
Toho si Minecraft většinou vezme 
hodně. Více informací o hře samot-
né vám poskytne Daniel Kuka 
z 8. B, žák, který je v Minecraftu 
více než zběhlý.      Jan Gettin

Minecraft je tzv. „sand-
boxová“ hra, kterou 
vymyslel švédský pro-

gramátor Notch alias Mark Pers-
son. Sandboxová znamená, že hráči 
si můžou dělat, co chtějí… Skládá 
se celá z krychlí (bloků). Tato hra 
se začala na počítače prodávat 
v roce 2011, což výrazně zvýšilo její 
prodej. Vypomohlo tomu tzv. You-
Tube, protože řada jeho uživatelů 
začala natáčet průběh svého hraní. 

V této hře máte na výběr dva 
typy her singleplayer (hra jed-
noho hráče), multiplayer (hra více 
hráčů). Je zde na výběr mnoho 
herních módů, které si můžete 
zahrát buď vy sami, nebo s vašimi 
kamarády… 

DrAK Porazit draka je vysněnou metou každého hráče Minecraftu. | Zdroj: 
lockrikard.deviantart.com
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herní módy
•	 Survival (přežití) – v tomto 

herním módu si musíte 
nejdříve natěžit nebo sehnat 
nějaké suroviny, abyste mohli 
začít něco tvořit.

•	 Creative (tvořivá hra) – na 
rozdíl od Survivalu máte 
k dispozici neomezené 
množství bloků a „itemů“, což 
znamená takřka neomezené 
možnosti. Hráči si tak můžou 
vytvořit prakticky cokoliv.

•	 Hardcore (nemilosrdná hra) 
– v tomto herním módu máte 
pouze 20 životů (hp), tím pá-
dem, když vás někdo „zabije“, 
tak vám nezbývá nic jiného, 
než smazat svět. Také máte jiná 
srdíčka než v normálních mó-
dech (Survival, …).

•	 Adventure (dobrodružná hra) 
– dá se říct, že nemůžete dělat 
skoro nic, tento mód slouží 
k mapám, které lidé vytvořili 
apod. Máte nastavený „gam-
emode 2“, což znamená, že 
nelze stavět ani ničit, můžete se 
jen dívat. Tak a teď se vrátíme 
zkráceně k typům her…

singleplayer a multiplayer
V tomto typu hry hrajete sami za 
sebe, musíte si vše natěžit, najít 
a získat sami. Budujete si vlastní 
„impérium“, a chcete-li dohrát 
celou tuhle hru, musíte porazit 
draka, který je v jiném světě 
(v Endu). V multiplayeru hrajete se 
svými kamarády, což je mnohem 
zábavnější… 

světy v Minecraftu
•	 The Nether – v tomto světě 

máte okrasné bloky, ze kterých 
můžete později stavět… Je tu 
tzv. „Ghast“, který střílí ohnivé 
koule. 

•	 The End – domov draka, dostat 
se sem je největším úspěchem 
v Minecraftu, protože, pokud 
se vám ho podaří zneškodnit, 
dokončili jste hru. 

jak zabít draka?
Zničte portály na obsidiánových 
věžích, dobíjejí drakovi život. 
Poražte draka – nejlépe v kom-
binaci s lukem a šípy. Posbírejte 
všechno, co vám z draka vypadne,
skočte do portálu... A máte vy-
hráno.

Zdroje:
•	 minecraft.net/store
•	 google.com

Daniel Kuka, VIII. B

Minecraft v číslech:
1.9 – nejnovější verze Mi-
necraftu,
5 – počet herních módů,
10 – počet životů (červených 
srdíček),
1000 – počet životů Ender 
Dragona,
2011 – vyšla plná verze hry,
21.320.754 – kusů hry se 
prodalo k 7. 11. 2015.

creePer Tato pohyblivá entita 
neskrývá svoji výbušnou povahu. 
Zdroj: thedailyminer.wordpress.
com

Po Práci Útočiště před 
nebezpečnými entitami najdeš ve 
svém příbytku. | Zdroj: lockrikard.
deviantart.com
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důM Zasadit strom, 
postavit dům a …  
Zdroj: abclinuxu.cz
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ŠKolní (ne)řád
Jak je to se žáky v jedenadvacátém století, opravdu je jejich chování 
čím dál horší, anebo to jsou jen výmysly či smutky učitelů, kteří ztratili 
iluze? Nabízíme dosud nepublikovanou verzi školního (ne)řádu. 

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1

Školní řád

A. Práva a povinnosti žáků

1) Žák přichází do školy, hodí se do klidu a permanentně štve učitele.
2) Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná osoba, žák sundá nohy z lavice.
3) Při vyučování leží žák na lavici, pokud ovšem nepaří hry na svém super chy-
trém mobilu.
4) Není-li žák spokojen se známkou a káravým pohledem 
učitele, dá to najevo hlasitými výkřiky.
5) V žádném případě si žák v hodině nehvízdá, aby 
nevzbudil spící spolužáky. 
6) Na chodbě se žáci zdraví hlasitým „ČAU“ nebo 
„ČUS“…
7) O přestávkách se žáci oslovují výrazy: vymatlanec, blbec, 
týpek, blbka, de.il, kráva, blondýna, kokos, …
8) Při písemném zkoušení se opisuje od šprtů, kteří jsou nadupaní.
9) Je-li žák nespokojen s chováním učitele, stěžuje si u ředitele 
školy, který ho potrestá krácením odměn.
10) Na konci školního roku poděkují učitelé žákům za výdrž.

Platnost školního (ne)řádu od–do: FURT
Kateřina Hajnyšová, VII. A


