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„Ať vám ani v novém 
roce nestojí v cestě 
žádné překážky.“ 

turnaj ve volejbale
emotivní fotky z turnaje

poznej svého učitele
i oni jednou chodili do školy

KomiKs aneb
jak sněhulák k nosu přišel

čtvrtletník, který vás zasáhne…           | 2-2016/2017 | neprodejné
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Obsah
-----------------------------------------------

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

3 Slovo redakce Pár slov úvodem.

4 Optikou fotografa Jaké momentky 
se podařilo zachytit pohotovému p. uč. 
Přidalovi?

5 Turnaj ve volejbale Vyhecovanou 
atmosféru zažila tělocvična v předvánočním 
týdnu. 

6 Práce dětí z prvního stupně Na 
to, jak málo jim je let, jsou neuvěřitelně 
šikovní. 

7 Poznáš svého učitele? I oni dělali 
chyby ve vyjmenovaných slovech, i oni třeba 
nosili do školy chléb s nakrájeným vajíčkem, 
poznáš, kdo je kdo?

8, 9 Olympiáda v českém jazyce  
Žáci osmých a devátých tříd poměřili své zna-
losti českého jazyka. 

10, 11 Valentýn Pokud běžně 
slavíte tento svátek nebo to letos máte 
přinejmenším v úmyslu, nepřehlédněte tuto 
dvojstránku.

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

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

12 Florbalové jedničky Naši borci opět 
dominovali, přečtěte si více.

13 Adventní Bratislava Jak to 
v předvánočním čase vypadalo v bratislav-
ských ulicích, se přesvědčili žáci naší školy.

14 Kdekdo naděluje Říká se, že 
v jiném kraji jiné mravy. My tuto prupovídku 
můžeme ještě doplnit o to, že v jiném kraji 
jiné Vánoce. Jak je slaví např. ve Švédsku?

20 PF 2017 Obešli jsme pár lidí a zeptali 
se jich, co by vám popřáli do nového roku.

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

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

15 Křížovka Pokud rádi luštíte, 
nepřehlédněte tuto stránku.

16, 17 Zábavní okénko Dvojstránka 
určená nejen žákům prvního stupně. 

18, 19 Komiks Jak přišel sněhulák ke 
svému nosu, téma dnešního komiksu.
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TREFa
mohla vzniknout díky:

Redakci časopisu:
Nikole Burdové, VIII. A
Mirku Eremkovi, VIII. A
Katce Hajnyšové, VIII. A
Silvii Horváthové, VIII. A

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

Vyučujícím:
Mgr. Eduardu Čápkovi 
Mgr. Janu Gettinovi
Mgr. Petru Pánovi
Ing. Vladimíru Přidalovi
Mgr. Agnese Šteindlové 

Mgr. Milanu Tichému 
Mgr. Haně Uhlířové 
Mgr. Olině Klečkové 
Mgr. Zdeně Krejčí 

A dalším:
Adéle Aberlové, IX. A 
Josefě Gieslové, VIII. B 
Michaele Jirouškové, V. A 
K. Komendové, V. B 
Tereze Kouřilové, IX. A 
Vendule Šlehoferové, V. B 
L. Vernerovi, VIII. B

MIlý čtenÁři,

Právě čtete první TREFU roku 
2017. Venku to vypadá skutečně 
pohádkově, díky sněhu 
a rampouchům, které visí ze 
střech. Ve škole to pár posled-
ních týdnů bylo kvůli pololetnímu 
vysvědčení docela náročné. Je 
neuvěřitelné, že půlku školního 
roku už máme za sebou. Co se týká 
Vánoc, ty už jsou sice za námi, 
ale v tomto čísle si je některými 
články ještě zrekapitulujeme. 
Také se blíží Valentýn, svátek 
všech zamilovaných. Pokud se vaše 
láska nachází na naší škole, tak 
nezapomeňte napsat valentýnku do 
valentýnské krabičky. 

Tip: Máte-li špatnou náladu, 
přečtěte si tuto novou TREFU. 

Kateřina Hajnyšová, 8.A
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Mikulášská nadílka
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Vánoční
volejbalový turnaj

21. prosince se z velké tělocvičny 
ozýval smích a fandění žáků 
i učitelů. Konal se turnaj ve 
volejbale a přehazované. 6. a 7. 
třídy hrály první dvě hodiny 
přehazovanou. Nejlépe hrála 
třída 6. B, zaslouženě 1. místo 
v přehazované vyhráli. Třetí 
a čtvrtou hodinu hráli 8. a 9. 
ročníky volejbalový turnaj. Do 
finále turnaje se dostaly třídy 
8. A a 9. B. První zápas osmáci 
remizovali, ale 9. B je 
s velkými volejbalovými 
zkušenostmi nakonec porazila. Pátou 
hodinu se začal na hřišti shromažďovat 
tým našich učitelů. 9. B ale byla na 
učitele pořádně nachystaná. Zápas byl 
zpočátku napínavý, skóre se neustále 
dorovnávalo. Od druhého setu ale 
deváťáci učitele drtili. Atmosféra 
v tělocvičně byla výborná. Všichni žáci 
i učitelé nadšeně fandili. Hra byla skvělá. 
9. B nad učiteli vyhrála všechny čtyři 
sety :) Super výkon předvedli i učitelé. 
Všem zúčastněným, ale hlavně vítězům 
gratulujeme!!!
Za fotografie děkujeme panu učiteli 
Přidalovi.        K. Hajnyšová, VIII. A

Tradiční „velký rachot“, který často 
doprovází předvánoční turnaje, ve 
kterých se mezi sebou poměřují 
jednotlivé třídy a na závěr i učitelé, 
vyšel tentokrát na středu 21. prosince. 
Přeneste se s námi o pár týdnů zpět 
a nechte se znovu ovládnout emocemi, 
které otřásaly velkou tělocvičnou.
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Inspirováno sněhuláky Inspirováno sněhuláky

autor neznámý

autorka: Michaela Jiroušková, V. A

autorka: Vendula Šlehoferová, V. B

autor neznámý
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Poznáš svého 

učitele?

Kvíz 
Poznávačka

Máš-li chuť na sladkou 
odměnu, vezmi kus papíru, 
napiš své odpovědi 
a podepsané to předej 
někomu z redakce (viz 
tiráž). První tři správné 
řešitele odměna nemine.

Petr Růžička, VII. C

A

B

C

D

E ?

Všichni byli jednou 
dětmi, i vaši učitelé. 

A stejně jako vy, 
i oni těm svým kdysi 

řádně zatápěli... 
Zkuste s námi 

poznat, kdo je kdo. 
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Adéla Aberlová
Moje vzlety a pády

Vzlet. Vzlet jako vzlétnou 
vzhůru. Vzhůru k oblakům do 
nebes, do temné noci. Temné 
noci, kterou problikává tlumená 
záře milionů hvězd a lidských snů. 
Ty sny ukrývají všechna lidská 
přání, touhy a neúspěšné vzlety, 
které snad jednou budou splněny. 
Vzlety a za nimi schované pády. 
Skrývají se věru dobře... Pád. Pád 
jako padnout. Padnout na kolena, 
padnout dolů, kam nás táhnou ruce 
našeho strachu. Ruce strachu, které 

nás pevně objímají 
a nehodlají nás 
jen tak pustit. 
Nechtějí, aby-
chom vzlétli. 

Svírají nás. Jen 
někdy, na chvíli, 

nás nechají uniknout 
jejich spárům a my letíme výš a výš 
za splněnými sny, cíli, chytáme se 
přání, chytáme se hvězd, šplháme 
výš a stále výš, skoro až k Měsíci, 
už jenom kousek a pak... Popadnou 
nás za levý kotník. Padáme zase 
dolů až na samé dno. Škodolibá ra-
dost rukou nás ničí. Jejich kousavé 

poznámky se zaryjí hluboko do 
srdce, do mysli, do duše. Pojídají 
nás zevnitř. Šíří stíny, šíří temnotu. 
Temnotu v nás. Má to vlastně 
ještě cenu? Má vůbec ještě cenu se 
znovu postavit a pokusit se vzletět? 
Chce to čas. Co když to už někteří 
nedokážou?
Smrt. Smrt jako únik z reality. Smrt 
jako cesta pryč ze škrtících rukou. 
Konečně nás pustily. Teď, když je 
konečně konec, nás jemně hladí po 
vlasech. Konečně svoboda. Oprav-
dová svoboda, kterou jsme si přáli. 
Ta svoboda, kterou teď máme, ale 
už nám k ničemu není.

Olympiáda
v českém jazyce

Nezměrná výše falše

Pád

Šplháme výš 

a stále výš…

… se srdcem na pravém místě

… jsou vážně nedostatkovým zbožím

Škodolibá radost 
rukou nás ničí

Chytá
me se

 hvěz
d

Je jen na nás, jak se dnem naložíme

Myslet pozitivně

Ten pocit je okouzlující
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Pád

Šplháme výš 

a stále výš…

Ten pocit je okouzlující

1) Adéla Aberlová
2) Tereza Kouřilová
3) Josefa Gieslová

4) Simona Reichlová
5) Luboš Suchomel
6) Sára Tomešová

7) Lucie Veselá
8) Jakub Plhal

9) Jan Tesař
10) Zuzana Macková, …

Tereza Kouřilová
Moje vzlety a pády

Takto zní méně známé rčení, 
které je k pravdě mnohem blíž, 
než si každý myslí. V dnešní 
době, kdy je sebedůvěra jen pou-
hým vtipem nebo až přehnaným 
faktem, je velmi lehké se dostat až 
na úplné dno. Lidé jsou ovce, řídí 
se okolím a vlastní názory? Je lepší 
je ponechat stranou. Přejeme si být 
úspěšnými studenty, sportovci a ve 
starším věku také rodiči 
a prarodiči. Ale většinou snaha o to 
být nejlepší nás dostane na úplné 
dno. Více než obvyklým jevem 

této doby je faleš. 
Nezměrná výše 
falše. Šíří se 
jako ty nejhorší 
nemoci a je jí 

nakaženo stále 
více lidí. Lidé se 

přetvařují, a to právě 
za účelem být nejlepší. Tak jako tak, 
existují okolo nás i lidé se srdcem 
na pravém místě. Ale jsou vážně 
nedostatkovým zbožím. Těchto 
lidí bychom si měli více než vážit, 
jsou to lidé, kteří jsou s námi přes 
všechno zlé i dobré a berou nás 
takové, jací jsme.
Na dno je lehké se dostat, nedá 
nám to ani hodně práce či úsilí. Ale 

vzlétnout nahoru je velice těžké. 
Brání nám v tom okolí nebo nízká 
sebeúcta či to, že si nevěříme. Ale 
měli bychom si uvědomit, že každý 
jsme originál, každý jsme jedinečná 
osobnost a každý bychom si měli 
věřit, věřit svým snům a jít za svý-
mi cíli. Jedině tak, když přestaneme 
vnímat negativitu kolem, falešné 
lidi a naše neúspěchy, můžeme se 
dostat tam, kde budeme sami se-
bou, kde budeme šťastní. Tam, kde 
nás neovlivní ani ty nejhorší osoby, 
pomluvy či škaredé dny. 
Každý den je nová příležitost. Pří-
ležitost vzlétnout, či padnout na 
dno. Je jen na nás, jak se dnem nalo-
žíme.

Josefa Gieslová
Moje vzlety a pády

Je 15. listopadu a já se 
připravuji na poslední závod 
v tomto roce. Sedím na třinácti-
leté kobylce jménem Róza 
a jedeme se podívat na dráhu. 
Opracoviště se hemží lidmi, 
a proto nás rozdělili na dvě skupiny, 
my jsme byly naštěstí v té první. 
Pár koleček jsme si objeli krokem, 
potom klusem a následoval i krátký 
ovál. Když jsme se takhle rozehřáli, 
zavolala na nás trenérka, že máme 
skočit zkušební skok. Byl to šedo-
modrý kříž označený číslem 7. Už 
od začátku mi připadal vyšší než 
ostatní překážky. Byly jsme zhruba 
2 metry od skoku, ale jely jsme moc 
pomalu, tak jsem Rózu pobídla, 
aby zrychlila, jenže ona to špatně 
pochopila a myslela si, že chci, aby 
skočila. Odrazila se, já jsem jen 

cítila, jak padám 
k zemi. Všechno 

se to stalo tak 
rychle, že jsem 
se nepustila 
otěží a stále jsem 

je křečovitě 
držela. Róza se 

zastavila asi až po dvou 
metrech a celou cestu mě táhla 
s sebou. Všichni ke mně přiběhli, 
jestli se mi něco nestalo, naštěstí 
jsem byla jen otlučená z toho pádu. 
Najednou zazvonil zvonek. Byl to 
signál, že končí prohlídka a první 
jezdec se má připravit. Shodou 
okolností jsem byla první jezdec já, 
rychle jsem se oprášila a nasedla. 
První a druhou překážku jsme 
zdolaly hladce. Následovala ostrá 
zatáčka. Róza trochu zaváhala, ale 
potom si to rozmyslela. Dalších pět 
skoků jsme taky zdolaly hladce. 
Blížil se 7. skok. Začala jsem zmat-
kovat, Róza ale byla rozhodnutá, že 

teď se to povede. Nabrala rychlost 
a odmítla zpomalit. Cítila jsem, že 
jsem ji konečně pochopila, poprvé 
za celou tu dobu, co na ní jezdím, 
jsem se s ní dokázala sladit. Byl to 
úžasný pocit. Povolila jsem otěže
a Róza ještě zrychlila. Byly jsme už 
těsně před skokem, všechny moje 
obavy byly pryč. Róza se odrazila 
a my se vznesly. Připadala jsem si, 
jako kdybych letěla. Ten den jsme 
zvítězily. Byla jsem na sebe hrdá, 
ne protože jsme porazily tolik koní 
a jezdců, ale protože jsem konečně 
porozuměla. Od toho dne mi každý 
moment v sedle připadá jedinečný, 
neopakovatelný a pokaždé něčím 
výjimečný. Pokaždé, když skáču, 
připadám si, jako kdybych letěla. 
Ten pocit je okouzlující a jen 
nemnoha jezdcům se povede něco 
takového zažívat, a proto jsem ráda, 
že mezi ně patřím. 

Výsledky 
Olympiády



 10 | Trefa

 10 | Trefa



Trefa | 11

Trefa | 11

Nikola Burdová, VIII. A
Zuzka Macková, VIII. A
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Florbalové úspěchy
našich… Naše družstva se stala, jak je již 

zvykem, okresními šampiony!

Mladší chlapci suverénně porazili všechny týmy a ve finále vyhráli nad Mo-
helnicí 2:0! V krajském kole 
v Přerově pouze podlehli 2:1 
budoucímu vítězi, Olomouci. 
Jinak vše ostatní vyhráli a ob-
sadili 2. místo v kraji. 
Naši školu reprezentovali: 
F. Hrůzek, F. Diviš, 
M. Giesl, J. Kučera, 
A. Jendrišák, P. Andrle, 
L. Koper, P. Kubíček, 
M. Zlatnický, P. Fleischmann, 
T. Minařík a M. Budina. M

LA
D
ŠÍ

 Ž
Á
C
I

Starší chlapci to měli trochu těžší. V základní skupině dvakrát remizovali, 
ale v semifinále a ve finále shodně porazili favorizovaná družstva Mohelnice 
2:0, 3:1.
V krajském finále už ale štěstí nepřálo. Absence několika zkušených hráčů 
nám umožnila vyhrát vždy jen 
1. poločasy, ale ty 2. už svorně 
prohráli. Přesto jsme obsadili 
5. místo!
Naši školu reprezentovali: 
J. Ladislav, J. Plhal, J. Mácha, 
J. Minář, R. Kaplan, L. Cekr, 
P. Březina, L. Verner, 
M. Kašpar, J. Kučera, 
M. Macek, J. Horký.

Text + foto: Mgr. P. Pán

ST
A
R
ŠÍ

 Ž
Á
C
I
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4)

Výlet         nejen
do 
Bratislavy

3)

Školní výlet do adventní Bratislavy se konal 15. až 16. 
prosince 2016. Pedagogický doprovod nám dělalo 
trio šumperských učitelek Šteindlová-Brázdová-

Kašíková. Výletu se zúčastnili pouze žáci 2. stupně. Naší 
první zastávkou byla jižní Morava, kde jsme navštívili 
Velehrad, tj. římskokatolická farnost v Uherském Hradišti 
postavená na románských základech (1). Dále jsme jeli 
na archeologické naleziště a potom jsme pokračovali dál 
v cestě do Bratislavy. Když už jsme konečně dorazili na 
dané místo, ubytovali jsme se v hotelu s názvem Hotel 
Plus, tam jsme si užili spoustu legrace.
Druhý den jsme procházeli další památky vánoční Brati-

slavy, jako je např: Brati-
slavský hrad (2), který 
je od roku 1961 
vyhlášen za národní 
kulturní památku 
Slovenské republiky, 
dále Grasalkovičův 
palác, sídlo sloven-
ského prezidenta 

Andreje Kisky, šli jsme se také podívat na Děvín – tj. 
zřícenina hradu, který se tyčí nad soutokem Moravy 
a Dunaje, dále na rozhlednu UFO (4), která je 
postavena na vrcholku jediného pilíře bratislavského 
Nového mostu. Šli jsme se také podívat na jednu 
z nejznámějších soch v Bratislavě, a to na Čumila.
Čumil je bronzová socha, jejímž autorem je Vik-
tor Hulík. Poté následovala návštěva obchodního 
domu Eurovea (3), jehož spoluautorem je architekt 
Branislav Kaliský. Po celý dvoudenní zájezd byl naším 
průvodcem Jiří Toman.
Mně se osobně nejvíce líbila návštěva rozhledny UFO, 
byla tam sice zima, ale alespoň jsme si mohli prohlédnout 
Bratislavu z jiné perspektivy.

2)

1)

Florbalové úspěchy
našich…

„Mně se nejvíce líbila 
návštěva rozhledny UFO, 
sice tam byla zima, ale 
zase jsme mohli vidět 

Bratislavu z jiného 
pohledu.“ Text a foto:

Silvie Horváthová, VIII. A
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KDEKDO NADĚLUJE
Říká se, že v jiném kraji jiné mravy. My tuto prupovídku můžeme 
ještě doplnit o to, že v jiném kraji se slaví jiné Vánoce. 

česKá republiKa
U nás si zatím drží tradici Jezu-
látko neboli Ježíšek a snad 
tomu tak bude i nadále.

rusko
Tady obchází na Nový rok DĚDA 
MRÁZ v doprovodu SNĚHURkY. usa

Zde dominuje poměrně invazivní 
druh − SANTA CLAUS, břichatý, 
bodrý chlapík s bílým vousem.

ŠpanĚlsKo
Dárky rozdávají TŘI kRÁLOVÉ, 
na Tři krále :)

nĚmecKo
Na jihu CHRISTkIND, 
v severních oblastech 
WeIHNACHTSMANN.

Francie
PeRe NOeL, ikonická postavička 
spojená s místními Vánocemi, 
schovává dárky do bot a na 
různá jiná místa.

polsko
Dárky roznáší SV. 
MIkULÁš, kterému 
pomáhá GWIAZDkA.

norsko
Odtud prý vyráží do světa 
Santa Claus, dárky zde ale 
nejvíc nosí skřítek MISeN, 
v některých částech naděluje 
dárky kOZA.

švÉDsko
S dárky obchází stařeček 
JULTOMTeN, pomáhají mu 
skřítci a trpaslíci. nizozemsKo

Dárky má na starosti 
SINTeRkLAAS a je to 
zároveň i Mikuláš, protože je 
roznáší už 5. prosince itálie

V Itálii řádí BABBO NATALe, 
v některých oblastech prý rozdává 
dárky 6. 1. čarodějnice BeFANA.
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1)

5)

→

Tajenka: 

2)

3)

4)

6)

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

František Kohár, VIII. A

LegendA:

1) Přejeme si navzájem … Vánoce
2) O Vánocích dávají v televizi …
3) 23. prosince začaly vánoční …
4) Slouží k usazení stromečku …
5) Kyselé subtropické ovoce se 
žlutou kůrou …
6) 24. prosince je Štědrý …

1)

2)

3)

4)

LegendA:

1) Ptáci podobní vlaštovkám …
2) Plody jehličnanů …
3) Obyvatelé Ameriky jsou …
4) … ara

Tajenka: 
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Zábavní okénko

Spoj k sobě sněhuláky a jejich stíny

Leontij Verner, VIII. B

A B C
D

1 2 3 4
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2)

3)

1)

Vylušti křížovku

2)

3)

4)

5)

P E S

6)

7)

8)♡
anglicky

9)

10)

13)

→

čtvrtletník, který vás zasáhne…           | 1-2016/2017 | neprodejné

TREFA

Nové, 

podzim
ní 

čís
lo

Halloween v družině
aneb dýně kam se podíváš

cinetube šumperk
Jaké bylo setkání s youtubery?

princezna sympatie Čr
rozhovor s vítězkou soutěže 11)

           
1.   2.   3.   4.   ?

12)

Mirek Eremka, VIII. A

Tajenka:

O
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Komiks
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K. Komendová, V. B
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PF 2017

Časopis Trefa vám přeje krásný a pohodový rok 

plný úspěchů nejen ve škole, ale i ve sportech.
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