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Milý čtenáři,

 už je to tady, vše mimo pohledu z okna 
nasvědčuje tomu, že jsou tu Vánoce – čtvrtá 
vyhořelá svíčka na adventním věnci, vy-
jezená čokoláda z kalendáře, úlevné výrazy 
ve tvářích učitelů, ale i žáků, nevraživý 
pohled rodičů, když omylem otevřete skříň 
v ložnici, ale i vším prostupující mediální 
masáž. Nebojte se, nebudeme vám tvrdit, 
že jediné opravdové Vánoce jsou ty prožité 
s Trefou, jenom vám popřejeme, ať jsou pro 
vás svátky víc synonymem klidu a rozjímání 
než stresem z bezhlavé honby za dárky. 
Kdyby vás cokoli napadlo, osvítilo, dojalo, 
položilo do kolen, ozvěte se.  

Redakce

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

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

4  Čtenářská štafeta On-line interaktiv-
ní akce se známou spisovatelkou Markétou 
Pilátovou.
5  Oceněné práce Dílka žáků, která byla 
oceněna na literární a výtvarné soutěži.
6  Mikuláš a spol. Pokud se chceš podí-
vat na profily Mikuláše a jeho kumpánů, máš 
možnost na straně 12.
7  Družina jede Přesvědčit se o tom 
můžeš na straně 13.
8  Pravěk Čtvrťáci se zamysleli nad tím, 
jaké to asi bylo v pravěku. Měnili by? 

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

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

9  Život po základce Lea přichází s in-
formacemi o tom, jak se jí daří na obchodce 
v Šumperku. 
10–11  Všude dobře? Angličtináři na 
nezapomenutelném výletě za kanálem.
12  V kolébce hokeje Sebastian ze 
šestky popisuje své zážitky z Kanady.
13  7. Trefa Část redakce se v Brně 
zúčastnila celorepublikové soutěže časopisů.
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VÁNOCE VE SVĚTĚ
Jak určitě víte, Vánoce nejsou jen české svátky, slaví se po celém světě. 
Někde více, někde méně. Někde v zimě, někde v létě (Hawai, Austrálie). 
Ale snad v každém státě (kromě Číny, tam pracují, jako by se nechume-
lilo) si užívají svátky po svém. 

1) bulharsko
Slaví Vánoce 
hned dvakrát, 
a to 24. 12. 
a 6. 1. 

2) Finsko
Zlobivé děti 
jsou odneseny 
do Ledového 
království. 

3) Francie
Jejich 
štědrovečerní 
večeře mo-
hou mít až 10 
chodů. 

4) itálie
Dárky nosí 
čarodějnice. 

5) japonsko
Dárky nosí 
duch, který 
má oči 
i vzadu, aby 
viděl zlobivce. 

6) německo
Jejich „Ježíšek“ 
má rezavé 
vlasy a vousy, 
nosí plášť s ka-
pucí a cestuje na divokém větru. 

7) polsko
Štědrovečerní 
večeře začne, 
když děti objeví 
na nebi 1. hvězdu. 

8) rusko
Slaví se až na 
Nový rok. 

9) švédsko
Traduje se, 
že dárky nosí 
koza (nebo 
alespoň 
pomáhá).

10) Usa
Děti chystají 
na dárky velk-
ou punčochu.

 JAK SE SLAVÍ

Mé bádání po internetu za celosvětovými zvy-
ky a tradicemi ukázalo, že téměř 70 % zemí 
bere Vánoce jako tzv. křesťanský pochod 

o půlnoci na poctu Ježíše Krista, od kterého se odvíjí 
i náš Ježíšek. Jenže v Americe to není zrovna Ježíšek, 

kdo rozdává dárky, ani v Itálii, ani v Rusku, ale jak je 
to možné? No, jak se říká: „Jiná země, jiné mravy,“ a tak 
i jiné Vánoce. 

zkus si tipnout a pospojuj, kdo nosí dárky v jiných 
zemích:

JULTOMTEN

MIKULÁŠ

DĚDA KOLEDA

PERÉ NOEL

SANTA CLAUS

BEFANA

HOTEISHI

VELKÝ UKKO

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

CHRISTKIND

DĚDA MRÁZ

ch)

I)

Řešení:
1) c | 2) h | 3) d | 4) f | 5) g |
6) ch | 7) b | 8) i | 9) a | 10) e |

Christeena
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NA JEDNIČCE ČETLI KNIHU
Ve středu 11. listopadu jsme skypovali s Markétou Pilátovou, spi-
sovatelkou, o níž jsme informovali v minulém čísle Trefy. Jaký to mělo 
průběh a nejen to, se dozvíte v několika následujících řádcích. 

Ani letos jsme nevybočily 
z řady, nezměnily taktiku. 
Opět jsme zabodovaly. 

A překvapujeme rády. S paními 
učitelkami Krčmovou a Ulricho-
vou už několik let připravujeme ve 
škole akci MĚSTO ČTE KNIHU. 
Ani to nebyl původně náš záměr, 
že bychom chtěly návštěvu – 
účastníky „školního maratonu 
zástupců městské knihovny, divadla 
a města“ – překvapit, ale stalo se 
tak. Prostě jsme si zorganizovaly 
„zábavu podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí“ a ono se to lí-
bilo všem – žákům, hostům i nám. 
A každý rok program promyslíme, 
mezi čtení vsuneme něco pro 
„osvěžení“.

Letos jsme si vyžádaly změnu 
v četbě ukázky tak, jak to více 
odpovídalo našim mladším dětem. 
Reakcí na četbu byla tvorba origa-
mi. A opět to byl zásah do černého. 
Inspirovali jsme tak pracovnice 
knihovny k vyhlášení soutěže ve 
skládání origami u příležitosti vy-
dání knihy o Kiko od paní Markéty 
Pilátové. Kniha má vyjít v květnu 
a knihovna bude vyzdobena výrob-
ky čtenářů. Vévodit výzdobě budou 
tulipány, neboť hrají roli v povídce 
Kiko a tulipán.

Mgr. Zdeňka Krejčí

SETKÁNÍ S MARKÉTOU PILÁTOVOU
Kráčely jsme s paními učitelkami ke knihovně, kde jsme se měly setkat se 
spisovatelkou Markétou Pilátovou. Vstoupily jsme do knihovny a pocítily 
příval tepla linoucího se z topení. Paní Pilátová byla uvolněná a veselá, 
působila klidně a vyrovnaně. Byla mi velmi sympatická. Postavila jsem se 
do řady, aby mi podepsala knihu „Kulaté rámy slov“. 

  Nejdříve mě však představili jako vítězku literární soutěže na téma 
DOMOV v rámci akce „Město čte knihu“. Obě bydlíme na stejném místě, 
a proto jsme si povídali o něm – o Velkých Losinách.

  Když jsme měli knihy podepsané, utvořili jsme menší hlouček a mluvili 
o všem možném. Paní Pilátová na mě působila také přátelsky a skromně. 
Budu-li mít možnost, určitě si s ní popovídám znovu, přímo v Losinách.

Anička Nováková, IX. A

 DOZVUKY LITERÁRNÍHO FESTIVALU…

AUTOgRAMIÁdA
„Nejlépe jsme se cítily na Jedničce,“ 
prohlásila ředitelka knihovny, paní 
Zdeňka Daňková, o akci MĚSTO 
ČTE KNIHU. Setkaly jsme se 
s ní na autogramiádě 3. 12. Po 

svém návratu do vlasti navštívila 
šumperskou knihovnu Markéta 
Pilátová. My jsme se ve složení paní 
učitelky Krejčí a Krčmová a dvě 
šikovné žákyně naší školy – Denisa 
Vu z 6. B a Anna Nováková z 9. A 
této akce zúčastnily.

Překvapilo nás, že paní Pilátová 
je celkem křehké postavy. Je však 
velmi milá, se všemi účastníky 
pohovořila, podepsala knihy 
a zodpověděla případné dotazy.

Paní Pilátová a Anička Nováková 
si popovídaly o svém rodišti – 
Velkých Losinách. Denisa byla 
představena jako tvůce origami, 
bude pomáhat při akci v knihovně 
zaměřené právě na tuto činnost. 
Přislíbily jsme účast na křtu knihy 
o Kiko, která je pokračováním textu 
Kiko a tulipán. Z té jsme paní Pilá-
tové četli při skypování přes oceán.

-KRZ-
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 DOZVUKY LITERÁRNÍHO FESTIVALU…

dOMOV

Jeden malý domeček,
v domečku menší stoleček,
u stolečku dřevěná židlička
a v šuplíku kovová vidlička.

Všichni se mají dobře,
co to děláš, bobře?
Stavím si domeček
a co stoleček?

Je dobré, že máme rodinu,
vidíme se minimálně hodinu.
Jsme veselí jako sluníčko
a je nám hezky teplíčko.

dOMOV  

Karin Všetíčková

dOMOV  

Martin
 Žižlavský

doMa je doMa
  Lidé se často zamýšlejí, co pro ně pojem „domov“ 
znamená. Myslím tím své vrstevníky. Ve škole 
budeme psát slohovou práci na téma „domov“. Já 
se před slohovými pracemi nepřipravuji. Píši to, 
co mi proletí myslí, i rychlostí světla. Zatímco 
nám paní učitelka rozdává linkované papíry, 
netečně točím propiskou mezi prsty. Jakmile 
však položí na stůl poslední list papíru a 
řekne „Dejte se do práce“, rozběhne se má 
mysl na plné obrátky.

*** hodina českého jazyka, slohová práce ***
  Odhodlaně se opřu o opěrátko židle a nechám 
se ovládnout emocemi. Má ruka se rozletí po 
papíru jako rajka a začíná tvořit.  Téma: „Co pro tebe 
znamená slovo DOMOV?“
  Místo, které považuji za zázemí. Místo, kam se každý den vracím. 
Místo, kde mám své nejbližší. Místo mého odpočinku. To je můj domov. 
Utápí se v zeleni přírody, zlatavých odlescích slunce i stříbrného měsíce. 
Vzduchem se line vůně meduňky, mísící se s vůní jabloní a písníčkami 
ptáků. Občas je slyšet pípání slepic, odhánějících drzé vrabce od koryta 
se zrním. Vítr se prohání mezi stromy a občas svým větrným pláštěm 
zachytne listy, které pak šumí jako zvonkohra. Nalité plody švestek září 
indigovou modří, jen jen utrhnout a okusit to výborné ovoce. Stejně tak 
rajčata, dýně a cukety se usmívají ze země. Za mraky líně plujícími po 
nebi jako koráby po moři občas vykoukne zlatý kotouč slunce a pošimrá 
mě na nose hřejivým teplem. Z nedalekého pole je slyšet orchestr cvrčků 
a lučních kobylek. Celá země na mě dýchá životem. Vnímá mě a já 
vnímám ji. Jsem součástí všeho, všechno je součástí mě. Je to tak silné 
pouto, že slovy nelze popsat. Stojíte uprostřed toho všeho, ohlížíte se 
po všem, i nepatrné drobnosti, nedokonalosti stromů… Náhle se mnou 
začíná šířit velmi krásný pocit, který nemá jméno, ale je tak krásný, že 
ho nepotřebujete znát. Prostě ho cítíte, hřeje vás u srdce. Tak, to je můj 
domov. Všechno, a zároveň nic.
  S bušícím srdcem dopisuji poslední řádky smrště emocí. V okamžiku, 
kdy za větou udělám tečku, spustí školní zvonek. Propiska mi vypadne 
z ruky a odrazí se od lavice, téměř to neregistruji. Paní učitelka prochází 
mezi lavicemi a vybírá popsané papíry. Když si bere můj, rychle ho 
pohledem „projede“ odshora až dolů a nepatrně na mě mrkne. Letmo se 
usměji.
  Školní den pomalu končí. Procházím se zahradou. „Jak je to tu krásné,“ 
pomyslím si. Byla jsem šťastná, že jsem se sem znova vrátila. Zahrada 
ve mně vyvolávala uklidňující dojem, pocit pevného zázemí. Relaxovala 
jsem, nabírala energii, odpočívala jsem. Vtom mě zavolala maminka. 
Měla jsem tu své nejbližší.

*** další den, hodina českého jazyka ***
  „Moc jste se nevytáhli,“ promluvila k nám naše vyučující. 
„Samozřejmě,“ řekla už veselejším hlasem, „máme tu výjimky.“ Na stůl 
přistála moje slohová práce. Jednička přes čtyři řádky. Sama pro sebe 
jsem se ušklíbla. Stydím se to přiznat, ale nějaké extra překvapení to 

nebylo. Na papír jsem napsala holou pravdu. A pravda se cení.
dOMA je …Anna Nováková

  
 

 

     
 

so

ut
ěž 

kteří ž
áci uspěli 

v lit
erární 

a výtvarné so
utěži? 

Malá ochutnávka 

jejich práce. 

dOMOV  Lucie Krystková

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
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 BOJÍME SE ČERTŮ ANEB…

MIKULÁŠSKÁ TRADICE
Coby dítěti mi bylo často připomínáno, že začátkem prosince obchází 
Mikuláš se svými pochopy a že by se o mě mohli zajímat. Také jako 
rodič jsem svému dítěti ve slabé chvilce párkrát připomněl jeho podobu. 
Mikulášská tradice nás zkrátka provází napříč věkem. 

Mikuláš

Činnost: Rozdávat dárky.
Popis: Dlouhá bílá tunika, bílé 
vousy a vlasy, vysoká bílá čepice, 
hůl nahoře zakroucená, velký koš 
s dárky pro děti, laskavý, štědrý. 

Anděl

Činnost: Pomáhá Mikulášovi 
uklidňovat ustrašené děti.
Popis: Milá tvář, sněhobílé šaty,
bílá křídla, zlatá hvězda, hodný, 
milý, zlaté vlasy. 

Čert

Činnost: Strašit děti, rozdávat jejich 
rodičům metličky. 
Popis: Umouněný, neposedný, 
roztrhaný, rohy různých velikostí, 
červený jazyk, dlouhý ocas. 

Kateřina Hajnyšová, VII. A

MIKULÁŠ Nicolaos (česky Mikuláš) žil kdysi dávno, byl arcibiskupem. Celý život prý konal dobré 
skutky. Umřel údajně 6. prosince 327. Církev ho prohlásila za svatého a udělala z něj ochránce dětí.
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 STRAŠIDELNÉ SPANÍ VE ŠKOLE | ŠKOLNÍ DRUŽINOU Š(I)LI VŠICHNI ČERTI

DRUŽINA JEDE
Děti z družiny si koncem října mohly vyzkoušet to, o čem se řadě jiných 
žáků ani nesnilo: spát ve škole, a ještě k tomu na Halloweena. Začátkem 
prosince pak vyměnily dýňové a pavoučí masky za ty čertovské.

Také letos děti ze školní 
družiny nezapomněly hlídat 
školu před duchy a strašidly. 

Aby je trochu popletly, namaskova-
ly se také za duchy, netopýry, černé 
kočky, dýně a pavouky. Nejdříve si 
na zahradě školy vyzkoušely sílu 
a obratnost formou různých her 
a soutěží. Teprve potom dostaly 
odvahu se se strašidly potkat, a to 
při noční prohlídce školy. Děti byly 
za svoji odvahu odměněny klidným 
spánkem ve škole a ráno sladkou 
odměnou.   Soňa Kozáková

Tento rok jsme čertování ve 
školní družině pojali trochu 
jinak – strašení už bylo dost. 

Jednotlivé družinky se proměnily 
v peklo a děti si mohly vyzkoušet 
život čertů v něm. Aby se mohl 
někdo stát opravdovým čertem, 
musel projít těžkou čertovskou 
zkouškou. Například udržet žhavý 
uhlík, najít si své kopýtko, přenést 
hříšnou duši do pekla a další. Vše 
bylo zakončeno čertovským kvízem 
a udělením odměn. U nás se tedy 
tento rok nikdo čerta bát nemusel. 
     Soňa Kozáková

Školní družinou š(i)li všichni čerti

Strašidelné spaní ve škole

Věděli jste, že historie Halloweenu sahá až ke zvykům a tradicím starých Keltů a že dýně, která je nyní 
pro Halloween tolik typická, dříve symbolizovala duši zemřelého či vítala pozůstalé
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 NA PRVNÍM STUPNI ZAŽILI …

PRAVĚK
Na prvním stupni se žáci výtvarně a literárně vyřádili na téma pravěk. 
Jak to dopadlo, se můžete přesvědčit na této stránce. 

Pravěcí lidé – na rozdíl od lidí 

z dnešní doby – byli menší, měli 

delší vlasy a muži měli delší vousy, 

byli více chlupatí.

Kotková, IV. A

Jedli kořínky rostlin, které sbíraly 

ženy a děti. Muži lovili mamuty 

a jinou zvěř, takže se živili i masem. 

Natálie Hajnyšová, IV. A

Prav
ěcí

 

lid
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ou
žív
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 ka
men
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Vág

ne
r, I

V. A

Jak se 
oblékali lidé z pravěku? Moc možností neměli, 

především se snažili, aby je oblečení chránilo 
před nepříznivým počasím. 

Prokop, IV. A

V době kamenné bych nechtěla žít, 
protože neměli můj oblíbený sport – 
basketbal. 

Anežka Tesařová, IV. A
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 JAK SE ZMĚNÍ…

ŽIVOT PO ZÁKLADCE
Možná jste to už někdy zažili, ten vtíravý pocit, kdy je vaším jediným 
přáním opustit této školy. Vyměnit kulisy s nápisem základní škola. Ale 
opravdu tam na nás venku čekají všichni s otevřenou náručí?

jaká je obchodní akademie?
Obchodní akademie na mě prak-
ticky hned zapůsobila přátelským 
a domáckým prostředím. Možná to 
bude tím, že svým interiérem i ex-
teriérem se hodně podobá budově 
našeho druhého stupně. Navíc se 
tady všichni kamarádí se všemi 
bez ohledu na to, kdo je v jaké 
třídě. Učitelé jsou tady až na malé 
výjimky (jako v každé škole) dobří 
a milí. A co je nejlepší? Jestli jste 
si doposud mysleli, že vaše třída je 
skvělá a nerozlučná parta, počkejte 
si na střední školu! To je úplně 
něco jiného. Teprve tady poznáte, 
co to znamená, když drží třída při 
sobě. Všichni jsou totiž vyspělejší 

a rozumnější, proto nehrozí žádné 
zbytečné hádky. I já jsem si tady 
našla spoustu úžasných kamarádů 
a kamarádek a jsme opravdu skvělá 
parta!

Doufám, že jsem vám alespoň 
trošku přiblížila další etapu života, 
která každého čeká, a těším se na 
vás třeba za rok u nás na obchodce! 
:)

Leona Vicencová

Od té doby, co jsem odešla 
z Jedničky, neuběhla moc 
dlouhá doba, přesto i mně 

se občas zasteskne. Často potkávám 
mladší osazenstvo, ale i učitele 
z naší základky a ti mne zastavují 
s mnoha otázkami, jak se mám, kde 
jsem na škole a jaké to tam je. Tak 
začneme hezky od začátku.

kde studuji?
Studuji na Obchodní akademii 
v Šumperku, obor ekonomické 
lyceum. Školu najdete na Hlavní 
třídě.
 
jaké to je na střední škole?
Na střední škole je to v podstatě 
stejné jako na škole základní až na 
několik zásadních rozdílů:
•	 Nikdo se s vámi nehodlá přít 

a věřte, že ani nebude bavit 
o tom, kolik píšete v jeden den 
písemek.

•	 Velké písemky se u nás pro 
jistotu píší ve velké síni, které 
se říká aula. Je dost veliká na 
to, abyste seděli daleko od sebe 
a nemohli tak opisovat, a taky 
bohužel i dostatečně chladná na 
to, abyste se při testu nejenom 
třásli strachem, ale i zimou! :)

•	 Přístup nejen vás, ale i učitelů. 
Tady opravdu platí – Jak vy na 
ně, tak oni na vás. Nikdo se 
tady s vámi nemaže, všem je 
vlastně jedno, kdy jste ve škole 
byli a kdy ne. Tady už to moc 
flákat nemůžete…

BUdOVA OBcHOdní AkAdeMIe Prakticky hned na mě zapůsobila 
přátelským a domáckým prostředím. Možná to bude tím, že in-
teriérem i exteriérem se hodně podobá budově našeho druhého 
stupně… | Foto: turistika.cz

Kontakty:
Web: oa-sumperk.cz

Mail: sekretariat@ 
     oa-sumperk.cz
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 VŠUDE DOBŘE…

ZA KANÁLEM LA MANCHE
Zatímco se v pátek 13. listopadu zraky celého světa upíraly k hrůzným 
událostem v Paříži, řada žáků naší školy si balila věci na dalekou cestu 
do Velké Británie. Co jim běželo hlavou a jak svůj pobyt zvládli?

Den před odjezdem byly 
ve Francii spáchány te-
roristické útoky, které 

vyděsily celý svět. Není divu, že 
se mnozí rodiče rozhodovali, zda 
své dítě vůbec pustit. Shodují se na 
tom spolužačky Katka Smrčková 
a Eliška Pavelková. Stejné to bylo 
i v dalších rodinách. Na otázku, 
zda se Honza Tesař bál vydat se 
na dalekou cestu, odpověděl, že se 
báli především rodiče. Nakonec se 
rozhodlo odjet s tím, že je mo-
hou vrátit od hranic, pokud bude 
situace nebezpečná. Ale cesta se 
uskutečnila a žáci se vrátili zpět 
v pořádku a plni dojmů. Zde jsou 
některé z nich.

Adéla Kunderová: „Bylo to krásné, 
vidět všechny ty lidičky v sobotu 
nastupovat energicky do autobusu 
a pak v neděli po dlouhé a nepo-
hodlné cestě ploužit se ven z auto-
busu.“

Iveta Šupová: „Po více jak 
čtyřiadvaceti hodinách v autobuse 
a na trajektu jsem usoudila, že chci 
zpátky domů.“

Katka Smrčková: „Anglie je celkově 
moc krásné místo, Londýn vám 
místy připomene pohádku. A když 
přijedete do Torbay, což je část An-
glie, kde jsme byli my, ocitnete se 
o století zpátky. Na louce se pasou 
ovečky. Když jedete kolem farmy, 
a to se stává hodně často, vidíte 

prasátka, jak papají z korýtka. Po 
prohlídce města jsme se ujistili, že 
ať jdete v Anglii kamkoli, vypadá 
stejně půvabně. Vysoké, štíhlé 
domy, krásné kostely a spousta 
obchodů. Pak už jsme byli zvědaví, 
jak bude vypadat náš dům, tedy 
dům naší rodiny.

Eliška Pavelková: „Už po dvou 
prvních hodinách naší cesty se mi 
chtělo z autobusu, a to byl teprve 
začátek. Nejhorší to bylo na trajek-
tu. Každý se jen povaloval, protože 
vlny byly velké, tak bylo skoro 
každému špatně. Místo hodiny 
a půl jsme jeli dvě a půl.“

v rodinách aneb všude dobře 
doma nejlíp
Iveta: „Paní, která nás ubytovala, 
byla milá, ale vařit neuměla. 
Měli jsme bezva pokoje po dvou 
a vlastní koupelnu. Mrzí mě, že se 
s námi naše anglická rodina vůbec 
nebavila. Dali nám heslo na Wi-Fi 
a víc nic.“

Katka: „Naše rodina byla typická. 
Třípatrový úzký dům. Neměli 
zrovna uklizeno a o jídle radši mlu-
vit nebudu.“

Adéla: „Samozřejmě, jídlo nic 
moc. Opravdu málokomu za-
chutnají octové chipsy. Říká se, že 
Angličané neumí vařit. To mohu 
jen potvrdit. A také musím zmínit 

BUCKINgHAMSKý PALÁC „Nejde jen o Buckingham-
ský palác, Oxford Street…, ale o to, s jakou elegancí 
se Londýňané oblékají a jak se v tom oblečení umějí 
chovat.“ | Text: Katka Smrčková | Foto: Diliff
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postřehy odjinud
Eliška: „Líbí se mi lidé a jejich 
chování. Není to tak, že přijdete 
do obchodu a tam se na vás dívají, 
jako byste něco ukradli, ale zeptají 
se vás, jak se máte, a chtějí si s vámi 
povídat. Chodí nádherně oblečení 
a vůbec v Londýně nepotkáte jinak 
oblečeného muže než v košili, 
kravatě a zimním kabatě, ženy mají 
šaty nebo sukni.“

Andrea: „A postřehy z anglických 
silnic? VŠICHNI SE ŘÍDÍ PRA-
VIDLY.“

Adéla: „Stálo to za to. Zbavila jsem 
se strachu mluvit anglicky a naučila 
jsem se něco nového.“

Katka: „Nálada se mi spravila po 
příjezdu do Londýna. Pro mě je to 
úžasné město. Nejde jen o Bucking-
hamský palác, Oxford Street..., ale 
o to, s jakou elegancí se Londýňané 
oblékají a jak se v tom oblečení 
umějí chovat. Celkově bych Londýn 
nazvala elegantním městem.“

Eliška Pavelková:
„Domů jsem se těšila, ale do Anglie 
bych se klidně vrátila i na studium.“

 … DOMA NEJLÍP?

ty sendviče na oběd. Ach, toustový 
chleba... Prosím už nikdy víc. Paní 
Fitzpatriková byla milá, ale jinak 
jsem se cítila jak duch, protože její 
děti mě naprosto igno-
rovaly. Nepředstavily 
se, a když kolem 
nás procházely, ani 
nepozdravily.

Klára Kašíková: 
„První večeře 
mi chutnala, 
ale přišlo mi, 
že nám dává 
celkem malé 
porce. Na 
snídani nám 
nachystala 
mléko a dva 
druhy 
cereálií, poté 
jsme dostaly 
„oběd“ 
v podobě 
toastového 
chleba se 
šunkou, 
jablka, 
malých 
brambůrek, čokoládové tyčinky 
a vody. První a druhý den jsem 
tenhle „oběd“ snědla, ale po dvou 
dnech už jsem toastový chleba 
nemohla ani vidět.

Andrea Veličková: „Hlavou naší 
rodiny byla drobná paní Ann, 
která měla tři děti. Jedno mladší 
a dvě starší. Starší dceři a synovi 
se úspěšně dařilo nás ignorovat. 

Na večeři jsme dostávaly já a moje 
nejlepší kamarádka zajímavá jídla, 
která vypadala hezky a skoro byla 
i dobrá.“

Eliška: „První dojmy 
z naší rodiny byly nad 
očekávání dobré. Paní 
byla velmi milá a hod-
ná. Seznámily jsme 

se s jejími dcerami. Ty 
byly také hodné. Jediný 
problém byl, že neuměla 
vařit. My, kteří jsme zvy-
klí na dobré české jídlo, 
jsme se tam nenajedli. 

Naštěstí jsem si s sebou 
vezla zásoby.“

Cestování nás rozvíjí
Nikola Loubalová: „Škola byla 

na první pohled hezká, ale zjistila 
jsem, že Angličané mají asi rádi 
stísněné prostory. Ta třída nebo 
jídelna. Vyučování s paní učitelkou 
bylo v pohodě. Ale bylo nudné 
a zdlouhavé. Myslím, že od školy 
toho čekal každý trochu víc. Že 
budeme víc komunikovat.

Andrea: „Učitelka měla vlasy 
barevné jako nějaký papoušek.“

Klára: „Ve škole to bylo fajn, ale 
hodiny byly příliš dlouhé, protože 
taková vyučovací „hodina“ trvala 
hodinu a půl. V pondělí jsme měli 
tři hodiny a v úterý také.“

„Po více než čtyřiadvaceti 
hodinách v autobuse a na 
trajektu jsem usoudila, že 

chci zpátky domů.“  
Iveta Šupová

„Stálo to za to. 
Zbavila jsem se stra-
chu mluvit anglicky 
a naučila jsem se 

něco nového.“ 
Adéla Kunderová

TOAST „Po dvou dnech už 
jsem toastový chleba nemohla 
ani vidět.“ | Text: Klára Kašíková 
Foto: Jonathunder
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 POHLEDY ODJINUD

V KOLÉBCE HOKEJE
Co se vám vybaví, když se řekne Kanada? Javor, brusle, drsná táborová 
hra s lanem, hokej, nebo velká jezera? Zeptali jsme se Sebastiana Go-
diny ze šestky. Ten se koncem listopadu vrátil z dvoutýdenního tripu.  

Byli jsme šťastní, když jsme 
se dozvěděli, že poletíme 
do Kanady. Při odjezdu ze 

Šumperka, jsme byli nervózní. Ces-
ta do Prahy na letiště byla dlouhá 
a nudná. Po příjezdu do Prahy jsme 
se cítili unaveni a šli jsme brzy spát. 
Moje sestra ale neusnula. Uprostřed 
noci (ve dvě ráno) jsme už museli 
být vzhůru. Na letišti jsme byli 
v pět ráno, byli jsme odbaveni, ale 
ještě jsme měli čas na snídani.

Z Prahy jsme 
letěli do Amster-
damu a odtud 
ještě 9 hodin do 
Kanady. Letiště 
zvenčí vypadalo 
jako nejnovější, 
ale uvnitř už to 
vypadalo jako 
z devadesátých let. 
Když jsme čekali 
na kufry, tak všem 
přišel, jen mně ne. 
Byl jsem naštvaný. Naštěstí mi řekli, 
že mi ho přivezou druhý den. 

Hned po příletu jsme šli na známé 
NHL – na zápas Calgary Flames 
proti Philadelphii Flyers. Byl to 
moc dobrý zápas. Když domácí 
Calgary vyhrála 6:2, domácí jásali.

Druhý den ostatní vybalovali, za-
tímco já čekal na svůj kufr. A taky 
jsme dospávali. Tam je o osm hodin 
méně. Ten den jsme šli nakoupit 
a udělat si menší obhlídku. Jeden 
obchodní dům je tam velký jako 

pět Kauflandů dohromady. Moc 
nás naštvalo, že tam neměli žádné 
hnědé pečivo, ale jenom bílé 
pečivo, které snad bylo vyrobeno 
z cukru. Potkali jsme tam jednoho 
Slováka, který tam žije už 11 let. 

Ve městě jsme pobyli 5–6 dní, pak 
jsme jeli do hor, a to do Rocky 
Mountains (Skalistých hor). Ty 
se táhnou přes Kanadu až pod 
střed USA. Hlavně v zasněžených 
horách to bylo moc pěkné. Pak 

jsme pokračovali 
dál na západ do 
Britské Kolum-
bie. Je chudší než 
stát Alberta, ale 
má hodně jezer 

a je tam spousta 
golfových hřišť. 
My jsme byli tři 
dny v jednom ta-
kovém středisku, 
a to v PREDA-
TOR. Tam jezdí 

mistři v hokeji z Kanady na letní 
prázdniny. Je blízko jezera Kala-
malka Lake, které bylo vyhlášeno 
National Geography mezi deseti 
nejhezčími na světě. Výlet v horách 
byl moc pěkný, ale pak jsme se 
museli vrátit do Calgary. 

Poslední čtyři dny jsme ještě jezdili 
po městě a kolem něj. Ale všechno 
musí skončit. Vzlétat s letadlem, to 
je k nezaplacení. Tak jsme z Cal-
gary odlétali zpátky domů.

Sebastina Godina, VI. A

ROCKY MOUNTAINS (SKALISTÉ 
HORY) Pohoří, které se táhne 
přes Kanadu až po střed USA. 
| Zdroj: readersdigest.ca

KALAMALKA LAKE Podle 
National Geography jedno 
z deseti nejhezčích jezer na 
světě. | Foto: Gorgo

CALgARY FLAMES Domácí 
Calgary tehdy vyhráli nad 
Philadelphií Flyers. | Zdroj: 
alphacoders.com

VLAJKA  Javorový list = 
odkaz k původnímu oby-
vatelstvu, které používalo 
mízu z javoru jako potravu. 
| Zdroj: statnivlajky.cz
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 ČASOPIS ROKU 2015 – VÝBĚR Z FINALISTŮ

OCENĚNÍ PRO TREFU
V Brně, druhém největším městě České republiky, proběhlo setkání 
finalistů soutěže o nejlepší školní časopis. Součástí tohoto mítinku 
bylo kromě workshopů také vyhlášení celkových vítězů v rámci ČR. 

Sice musely vstát snad už před 
pátou hodinou ranní, aby stih-
ly odjezd vlaku načasovaný na 

6.12, sice jim skoro celý den pršelo, 
přesto si to v Brně užily a odnesly 
si odtud nejen diplom za sedmé 
místo v soutěži... V Brně proběhlo 
poslední listopadový den setkání 
finalistů v soutěži Školní časopis 
2015. Za redakci Trefy jely do Brna 
Zuzka Macková, Nikola Burdová 
a Katka Hajnyšová (viz foto). Hned 
na úvod mohly žákyně zhlédnout 
anglický dokument zachycující 
experiment na téma lidská lhostej-
nost. Rozhořčený Řek – nastrčený 
figurant – zde v kulisách řecké 
autobusové zastávky nevybíravým 
způsobem slovně napadal jiného, 
exoticky vyhlížejícího cestujícího, 
který „zabíral“ místo na lavičce. 

Pořadatelé připravili pro žáky také 
zajímavé workshopy, na nichž se 
mohli dozvědět různé zajíma- 
vosti, které se týkaly nejen redakční 
činnosti. Velkou pozornost 
účastníků setkání totiž vzbudily 
například orientální tance, vedené 
Janou Bagarovou, lektorkou, která 
se vydala do Afriky za kořeny 
tohoto tance. Žákyně absolvovaly 
workshop na téma Jsou novináři 
zlí? Dozvěděly se, jaký je rozdíl 
mezi novinařinou a public rela-
tions, a zjistily, že být novinářem 
nemusí nutně znamenat pouhé 
sezení a ťukání do klávesnice. 

trefa sedmá
Okolo jedné hodiny přišlo 
očekávané vyhodnocení – výběr 
těch nejlepších z krajských finalistů.  
Oceněných kolektivů byla celá řada 
a mezi nimi – k naší radosti – byla 
i Trefa. Odnesla si 7. místo z celko-
vého počtu přibližně 200 časopisů, 
které se o ocenění ucházely.   -red-

smíchoviny na druhém místě
Finále soutěže se zúčastnili také 
zástupci Smíchovin, kteří měli hned 
dvě želízka v ohni – jednak časopis 
v tradiční tištěné formě, jednak 
svůj web. Časopis se v kategorii 
oddílové časopisy letos oproti mi-
nulému roku v silnější a početnější 
konkurenci celorepublikových 
časopisů umístil na výborném 
druhém místě. Webový portál, 

se kterým redakce letos soutěžila 
poprvé, byl oceněn pátým místem 
v kategorii webových časopisů. 
Snad se Smíchoviny příští rok vrátí 
opět na špici oddílových časopisů. 
Zároveň připojujeme přání 
časopisu Trefa – do příštího roku 
přejeme ještě vyšší umístění, na 
které určitě má.

Redakce Smíchovin
 

SEDMÉ MÍSTO V ČR MEZI ČASOPISY Zástupci Trefy z řad žáků 
přebírají ocenění za nejlepší časopis. Zatímco loni na jaře se 
jednalo o první místo v Olomouckém kraji, letos ve finále ČR 
vybojovala Trefa 7. místo. | Foto: Pavel Zdráhal

2. MÍSTO SMÍCHOVINÁM 
Zástupci Smíchovin pózují 
s oceněním. | Foto: Pavel Zdráhal
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 NETRADIČNÍ SPOJOVAČKA

VYZNÁŠ SE?
Spoj k sobě logo týmu hrajícího NHL s jeho názvem. Aby to nebylo 
úplně jednoduché, jsou jednotlivá loga zvětšena tak, že viditelný je 
pouze určitý detail. Určíš správně, co k sobě patří?  

1 2

3 4

5 6

7 8

boston bruins

detroit red wings

chicago blackhawks

Toronto maple leafs

nashville predators

calgary flames

PHILADELPHIA FLYERS

montreal canadiens

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)
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 VERŠOVÁNKY

ZIMA A LED INSPIRUJÍ
Tentokrát se nám sešlo hned několik žákovských rýmovaných dílek. 
Kromě několika básniček tematicky spjatých se zimou přidáváme i dva 
kousky pro hokejové fajnšmekry, z nichž jeden pochází od J. Kainara. 

ziMa
Neznámý autor

Paní zima přišla k nám,
zaťukala na okenní rám.

A s ní přišel mráz,
nastal zimní čas.

Sníh začal padati,
děti začly hvízdati.
Všichni rádi jsou,

že je zimní čas.

A jsou rádi, že je zima, že je mráz
a sníh všude kolem nás.

ziMní čas
Natálie Matochová, 7. A

Zima, to je období,
kdy se peče cukroví.

Při pečení radost máme,
navzájem si pomáháme.

Zvířátka už zalézají,
celou zimu prospinkají.

Padá sníh, bílé vločky,
zaženou kdejaké kočky.

Děti píší Ježíškovi,
co si přejí za dárečky.

Kupujeme stromeček
i nějaký dáreček.

Lyžování, bruslení, sáňkování,
děti se při tom vydovádí.

lední hokej
Libor Bláha, 6. B

Lední hokej, ten mám rád,
proto ho chci stále hrát.

Jedna klička, druhá klička,
ale co to? Zase tyčka.
Musím začít lépe hrát,
hlavně hodně trénovat.

Pak se mi snad podaří
dát pár gólů brankáři.

hokejista
Josef Kainar

Hokejista
už se chystá.

Obléká si bílé tričko,
přes to tričko žluté tričko,
přes to žluté modrý dres,

už i do trenýrek vlez,
připíná si první chránič,

potom ještě druhý chránič,
třetí, čtvrtý,
také pátý,

už je celý kulovatý,
všude na něm vrže kůže,
sotvaže se ohnout může,

za velkého funění
natáh boty s bruslemi,
co jsou ostré jako nůž,
potom ještě přílba už,

rukavice, hůl
a jede...

Jak to jede po tom ledě?
Bác, a leží. Bác, a zase.
Leží v celé té své kráse.

Je to s Mirkem, je to bledé.
Má dres.

Bruslit nedovede.



Josef Kainar:
(1917-1971)
- básník, textař, dramatik, 
překladatel, hudebník, ilus-
trátor, výtvarník, novinář
- pro jeho dílo je typická zpěvnost 
(básně často zhudebněny) a ironie, 
která místy hraničí až s výsměchem
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 POD LAVICÍ…

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

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1) anglicky auto
2) značka auta na F
3) okap
4) jsou tam klauni a zvířata
5) pije se to s mlékem
6) pouštní pichlavá rostlina

Tajenka: __________________

Legenda:

←

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

←

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Anglická křížovka
Kdo má rád angličtinu, ať neváhá a zkusí náš kvíz na procvičení paměti a obnovení svých znalostí v angličtině. 
Tak honem na to! Napiště do odpovídajících polí názvy zvířat uvedených vedle křížovky. 

Tajenka: __________________


