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Milí čTenáři,

jen jak nastalo září, chladné 
počasí nás upozornilo, že léto 
bohužel skončilo a nastal nový školní 
rok. Pro mě a mé spolužáky je tento rok 
trochu jiný než ty předchozí – jsme totiž 
v posledním, devátém levelu na základní 
škole. Svůj první den ve škole si vybavuji, 
jako by byl nedávno, a to i díky vítání 
prvňáčků, kterého jsem se zúčastnila se 
svými dvěma kamarádkami na začátku 
roku. Zbývají mi tedy už poslední měsíce 
na základce a já mám děsnou chuť si je 
užít. Máte to také tak?

K. Hajnyšová, IX. A

Popis fotografií: 
1) Osmáci v Praze

2) Deváťáci v Praze

3) Osmáci v konstruktérském opojení

4) Peter Chalupianský v Japonsku

5) Rebeca s Míšou v bílém

6) Halloween v plném proudu

7) Nikola s Katkou v komiksu

Foto: Z. Krejčí, E. Čápek,V. Přidal,  
P. Chalupianský, J. Gettin, Z. Macková, 

S. Kozáková
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Poznej svého učitele, jejichž jména zůstala utajena, 

avšak redakce je zná…
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T. Bartlové, IX. B | P. Fleischmannovi, IX. A 

P. Chalupianskému | J. Tůnové, I. B 
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Všem žákům devátých tříd, kteří přidali svůj komentář 
ke Strakonickému dudákovi…
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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.
Dnes je vaším úkolem 
poznat čtyři paní učitelky 
z prvního stupně a jednu 
ze stupně druhého. Trošku 
vám napovíme, že jedna 
z nich odešla loni do 
důchodu.

P. Růžička, VIII. 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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Úhel pOhledu
jak to vidí prvňáci a jak naopak deváťáci

„Říká se, že když dva lidé dělají totéž, není to totéž. 
Co se stane, když se potká prvňačka s deváťáčkou 

a položíte jim tytéž otázky?“

 prvňačka (Justýna tůnová, I. B) deváťačka (tereza Bartlová, IX. B)     

1. Nooo… já ještě ani 
nevím. 
2. Jo pomáhají, hlavně 
mamka. 
3. Jo, protože se dycky 
něco nového naučím.
4. Závidím… No ale oni 
se nic nenaučí a já jo. 
5. Mám v něm všechno – pastelky, pera...
Mám dobrý pouzdro.
6. Joooo!  
7. Jo… ale jen ňáký, někteří jsou na mě 
zlí a to se mi nelíbí. 
8. Ne, protože budu mít miminko a mu-
sím se o něho starat a tak… A za to já 
nemůžu.

1. Chci se věnovat 
právům. 
2. Ne, už si ani nepama-
tuju, kdy jsem domácí úkol 
naposledy dělala. (smích) 
3. Určitě ne. 
4. Ani ne. Navíc u nás bez 
vzděláni nemůžeš nic. 

5. Pero, tužka – to stačí. (smích) 
6. Celkem ano, ale místo šaten bychom 
mohli mít skříňky. 
7. Jojo.  
8. Tak napůl… z jedné strany se netěším, 
protože nevím, co mě čeká, ale zas na 
druhou stranu něco nového poznám a 
naučím se.

 Zeptali jsme se vás 
1. Co bys chtěla dělat za práci?

2. Pomáhají ti rodiče s úkoly? 

3. Těšíš se každé ráno do školy?  

4. Závidíš dětem z nevyspělých zemí, že 

nemusí chodit do školy? 

5.Jaké je vybavení tvého pouzdra? 

6. Líbí se ti naše škola? 

7. Máš ráda své spolužáky? 

8. Těšíš se, až budeš dospělá? 

Za redakci Trefy vyzvídala K. Hajnyšová, IX. A; foto: T. Bartlová, IX. B
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slUnCem zalitá praHa
Zatímco u nás pršelo, žáci 
8. tříd si užili příjemné slun-
né odpoledne při procházce 
po Karlově mostě a mohli 
sledovat krásná panorama-
ta Prahy. Během prohlídky 
Pražského hradu se z mraků 
proklubalo slunce, takže vý-
hled na Prahu, který jsme si 
mohli dopřát ze zahrady Na 
Valech, byl nádherný.

Dopoledne bylo na Vyšehradě 
ještě pořádně chladné, ale vysoká 
šedivá obloha umožnila sledovat 
výhledy na město a představit si 
bájné dějiny – např. pověstný skok 

Horymíra na Šemíkovi do Vltavy či 
věštění Libuše: „Vidím město veliké, 
jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ 

Poté jsme se prošli Slavínem a 

Pražské
obrázky

Podzim byl na naší škole ve znamení výletů do prahy, nejdříve 

se tímto směrem vydali žáci osmých tříd (viz text Sluncem 

zalitá praha), zanedlouho poté šli v jejich stopách také 

deváťáci (viz pozdrav z prahe). 

našli mimo jiné pomníky 
Boženy Němcové, Jana Neru-
dy, Mikoláše Alše, Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka,  
ale i dr. Milady Horákové 
a dalších významných osob-
ností.

A právě slunce pozlatilo i pro-
cházku Královskou cestou přes 
Staroměstské náměstí, Karoli-
num a Stavovské divadlo. Pak 
už následovalo metro a cesta 

domů.

Určitě všem zůstanou krásné vz-
pomínky.

Z. Krejčí
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Pozdrav z Prahy

Pozdrav z Prahy

Jednička

7   8    7  0    1

Posíláme pozdrav z dvoudenního výletu 
z Prahy. Procházíme nejznámější památky, 
které nás přesvědčují o tom, jaké má Praha 
kouzlo. Poznáváme to, že na naše hlavní 
město nemusíme být hrdí, protože je tu na 
každém rohu KFC nebo obří nákupní cen-
trum, ale proto, jak nádhernou podívanou 
nám nabízí – majestátní budovy, sochy, 
náměstí... Nejvíce jsme unešeni z Národ-
ního divadla, uvnitř i zvenku je opravdu tak 
krásné, jak ho známe z vyprávění. Ale za ta 
všechna nová poznání jsme vděční našim 
báječným učitelům – p. uč. Gettinovi, p. uč. 
Čápkovi a pí uč. Šteindlové. Děkujeme :)  
Za třídy IX. A a IX. B K. Hajnyšová.

Základní škola Šumperk

Dr. E. Beneše 1

Šumperk

popisek zleva:
1) Na Václavském náměstí s jeho dominantou. | 2) Fotka z Karlova mostu 
nesmí chybět. | 3) Vyhlídka Na Valech. | 4) Impozantní výzdoba v kate-
drále sv. Víta. | 5) Pohled na Malostranskou věž. | 6) Na Vyšehradě. | 
7) Poslední zastávka Karla Hynka Máchy. | 8) Výzdoba na střeše Národního 
divadla. | 9) Výhled z II. galerie. | 

Foto: Eduard Čápek

55
2 

03
 

PRAHA        *  *  *

24. 10. 17

1

36 žáků, 3 pedagogové, více než dvacet tisíc kroků, tisíce fotek, A stovky historických budov, desetitisíce neznámých turistů, tři linky metra, nekonečně trdelníků a jedny sociálky na chodbě — to je bilance říjnového poznávacího výletu do prahy.;
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Strakonický dudák
Nejslavnější hra českého klasika. Báchorka určená dospělým i dětem. V půvabné pohádce se prolínají reálné, 
typicky české postavy s tajemnou říší přírody, se světem nadpřirozených sil. Je to také národní mýtus, součást 
naší společné paměti – vypráví o našich kořenech. O tom, jak právě my vnímáme domov, přírodu a svět. 
Proto se právě této české hře jako jediné dostalo přídomku národní. Dudák Švanda nezná svou matku, nemá 
peníze a tak si nemůže vzít svoji milou, Dorotku. Vydá se do světa, kde mu očarované dudy přinesou úspěch, 
ale ne štěstí. Unikne vězení a vrátí se domů. Zde však nenachází klid a propadá se na dno, jako by byl prok-
letý. Zachrání ho až Dorotčina láska.          Zdroj: www.narodni-divadlo.cz

Martina Tylšarová:
Představení bylo hezké, ale bohužel to bylo zmodernizované a to už nebylo ono.

Veronika Plháková:
Bylo to super, druhá polovina představení byla nejlepší. 

Zuzana Macková:
Představení se mi líbilo, ale moc jsem neviděla na herce :) Líbilo se mi, když si mladý herec 
(Švanda – pozn. redakce) sundal tričko.

Anonymous:
Na spaní dobrý...

Katka Hajnyšová:
Líbil se mi herec v hlavní roli (Igor Orozovič – pozn. redakce)

Matěj Blaháček:
Dobře hrané, zpracované, ale myslím si, že pro naši generaci nezábavné, nezáživné.

Tereza Bartlová:
Začátek jsem neslyšela, ale druhá polovina byla skvělá, nejvíc se mi líbily taneční a zpívané scény.

Jana Rektoříková:
Divadlo bylo super. Líbilo se mi vystupování herců a použití velkého množství kulis.

Václav Horníček:
Dávám 4 hvězdičky, strhávám hvězdičku, protože moje sedadlo bylo za sloupem a mohl jsem si přesednout až po přestávce. Na terase byl v noci pěkný výhled.

Rebeca Godinová:
Divadlo se mi velice líbilo až na to, že jsme seděli vysoko a moc jsme neslyšeli. Líbila se mi atmosféra. 

           
  

 
 

 
 

 
 

 
  Zdroj: cdn.orange-gate.com

/
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podzimní zvyky 
a tradice

Dušičky
Zvykem je během tohoto dne či období navštívit hřbitov nebo 
rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny,
v jiných zemích se tento svátek spojuje s veselicí Halloween.

Hody
Nejdůležitějším symbolem je dobře vykrmená posvícenská husa,
posvícení zahajuje v neděli slavnostní oběd (koláče, kachna nebo 
husa se zelím, knedlíky a omáčky).

Den díkůvzdání
Tento svátek se slaví čtvrtý čtvrtek v listopadu na konci žní. Sejde 
se při něm celá rodina a na stole nesmí chybět krocan s nádivkou, 
brusinkovou omáčkou a také dýňový koláč. Po celé 3 až 4 dny se 
Američané veselí s rodinou a přáteli.

Černý pátek 
Následuje po Dnu díkůvzdání, je známý pro velké slevy v obcho-
dech, které často otevírají v brzkých ranních hodinách – často 
už ve 4.00 nebo ještě dřív. Pro obchodníky jej lze považovat za 
nejdůležitější den v roce pro tradičně nejvyšší tržby. Black Friday 
také zahajuje severoamerickou vánoční nákupní sezonu.

Halloween 
Američané se na svátek připravují několik dnů předem, patřičně 
vyzdobí svůj dům a vyžívají se v přípravě kostýmů duchů, koster, 
čarodějnic a ďáblů.

Svátek středu podzimu
Tento tradiční čínský svátek původně spojený s oslavou ukončení 
sklizně v evropském kalendáři se pohybuje mezi počátkem září 
a počátkem října, slaví se jak v Číně, tak na Tchaj-wanu, Japon-
sku, Koreji a Vietnamu. Během tohoto svátku se schází rodiny 
a přátelé ke slavnostnímu jídlu, oblíbené jsou měsíční koláče i další 
kulaté potraviny.

Zuzana Macková, IX. A

Co patří k našim zajetým 

zvykům a tradicím? a jak 

jsou na tom jiné, vybrané 

státy?
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Akce, která měla odezvu
Ve středu 4. října jsme ovládli sál 
šumperského kina Oko a „odcestovali“ 
do osm tisíc kilometrů vzdálené Jižní Ko-
reje, kam nás s sebou vzal Peter Chalupi-
anský. Přes rozpačitý začátek sestávající 
z cca tříminutové koláže fotek a videí do-
provázených ohlušující – pravděpodobně 
– jihokorejskou moderní hudbou 
a přes menší problémy s mikrofonem 
nás Peter vážně i nevážně seznámil se 
svým pobytem v Jižní Koreji. Faktem 
je, že ve chvíli, kdy se v sále rozsvítila 
světla a bylo na čase „zvednout kotvy“, 
nikomu se do toho moc nechtělo. „Cože, 
to už je konec,“ říkali jeden druhému 
a ze všech sil se snažili vtisknout do 
mysli Peterovu facebookovou stránku, 
což se jim dle pozitivních reakcí na Face-
booku povedlo. 

Co je co na jihokorejské vlajce?
Uprostřed bílého odbélníkového pozadí 
(značícího neposkvrněnost, naději a mír) 
je umístěn kruhovitý symbol harmonie 
protikladů jin a jang. V každém rohu vlaj-
ky je umístěn jeden trigram, tyto čtyři 
trigramy převzaté z čínské filozofie mají 
znázorňovat čtyři živly – nebe, oheň, 
vodu a zemi.

Pchjongjang není Pchjongčchang
V poslední době se čím dál častěji 
skloňuje (tzn. hodně se o ní mluví) 
Korea, a to zejména o té nechvalně 
proslulé, Severní. 

Jak se Korea správně skloňuje?
  1. pád Korea
  2. pád Koreje, Korey
  3. pád Koreji
  4. pád Koreu
  6. pád Koreji
  7. pád Korejí, Koreou

Co jste možná nevěděli
Každý 2. čtvrtek v listopadu propuknou v 
Jižní Koreji jednotné zkoušky na vysoké 
školy, zvané Suneung. Tyto jsou absolut-

ním vyvrcholením mnohaletých 
intenzivních příprav kore-
jských středoškoláků a bez 
přehánění lze říct, že zásad-
ním způsobem rozhodují o 

jejich další budoucnosti. 

Korejským studentům je totiž 
už odmalička vtloukáno do hlavy, že 
úspěšné složení přijímacích zkoušek 
na prestižní vysoké školy je nejvyšší 
metou, které mohou dosáhnout. Avšak 
to se podaří sotva jednomu procentu 
středoškoláků. Z nadměrného stresu, 
přetížení a zoufalství z neúspěchu pak 
často sáhnou po tom nejhorším, po čem 
sáhnout můžou – sebevevraždě.

Čelní místa, jichž Jižní Korea dosahuje v 
mezinárodních srovnávacích testech, jsou 
tak draze vykoupena... Korea zároveň 
totiž patří ke státům s nejvyšší mírou 
sebevražd u dětí středoškolského věku.

Redakce

Jižní Korea
Málokterá zeměpisná beseda kdy vyvolala u žáků takovou masivní odezvu jako ta 
o Jižní Koreji, kterou hostovalo 4. října šumperské kino Oko. Desítky pozitivních reakcí 
zasypaly facebookovou stránku Petera Chalupianského, mladého muže, který nás pro-
vedl svým nezapomenutelným jednosemestrovým pobytem v Jižní Koreji... 

„Vůbec jsme 
nečekali, že 
bude mít promí-
tání až takový 
efekt. Celý den mi od 
dětí chodily absolutně 
neuvěřitelné zprávy – 
jednak ohledně Ko-
reje, ale především 
týkající se podpory 
handicapovaných.“

    
Pet

er 
Cha

lup
ians

ký
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Chalupianský: V Koreji by mi chyběl český smysl pro humor
Petře, řada lidí z naší školy už určitě 
„sjela“ tvůj profil, ale přesto – mohl 
bys nám ještě jednou říct, kdo jsi, 
odkud jsi a kam jdeš?
Ty jo, spousta otázek hned na úvod, 
tak postupně. Jsem Peťa a je mi 26 let. 
Narodil jsem se v Brandýse nad Labem, 
kam jsem chodil na základku a pak i na 
gympl. Nedávno jsem dostudoval ČVUT 
v Praze, kde jsem na bakaláři prošel 
manažerskou informatikou a na magis-
trovi ekonomikou a řízením energetiky.
Kam jdu? To je strašně těžká otázka. 
Poslední dobou mám pocit, že jsem 
trošku neřízená střela a jdu za tím, co 
mě prostě baví. Zároveň jsem trošku ka-
mikadze, protože někdy přecením svoji 
časovou kapacitu a jedu trošku na dluh.

Potkali jsme se poprvé na ces-
tovatelské besedě o Jižní Ko-
reji, bylo vždy tvým snem studovat 
v zahraničí?
Jako malej jsem snil o Harvardu či 
Oxfordu. Nikdy jsem však nebyl studijní 
typ a navíc bych nechtěl opustit na delší 
dobu rodinu a kámoše. Dost by mi taky 
chyběl český smysl pro humor. Proto byl 
semestr v Koreji ideální variantou. Čtyři 
měsíce bylo tak akorát, abych poznal 
místní kulturu a těšil se pomalu domů.

Máš nějaký talisman, bez kterého 
bys neodcestoval?
Jasně že mám. Mamka mi před lety 
koupila takového malého Rákosníčka. 
Byl se mnou u maturity, státnic, všech 
těžkých zkoušek a také v Koreji. Zkrátka 
věřím, že mi přináší štěstí, a proto ho 
neváhám vzít kamkoliv s sebou.

Dokázal by sis představit žít v Koreji 
napořád?
Nedokázal. Chyběl by mi domov, kamará-
di, humor. Navíc vše se jednou omrzí 
a je vždy dobré mít se kam vrátit. Spíš 
si dokážu představit, že bych 2–3 roky 
pracoval v zahraničí. To by bylo fajn.

Kdyby to šlo – jaké tři věci bys u nás 
(v ČR) změnil po vzoru Koreje?
Určitě mi tu chybí korejská gastronomie 
a obecně jejich jídlo. Prostě obří stůl, kde 
máš několik jídel a zobeš to, co chceš.  
To bylo něco úžasného. Dále nonstop 
večerky, kde se dá najíst, a karaoke – to 
je taky fenomén. No a v neposlední řadě 
pak úcta k lidem a všeobecná slušnost, 
kterou mnohdy v ČR postrádám.
Líbily se Ti Korejky?

No jasně, že jo! Kdyby se tolik nestyděly, 
tak to jsou nádherné baby  :-)

Zmiňuješ se o extrémní náročnosti 
studia v Koreji. Je pravda, že Korea 
zaujímá přední místa v mezinárod-
ních srovnávacích testech vědomostí, 
stejně jako v míře sebevražd?
Korejci jsou dlouhodobě jeden z nejvzdě-
lanějších národů na světě, co se týče 
matematiky a logického myšlení. 
Bohužel i míry sebevražd. Na každé 
dítě je extrémní tlak od rodiny a okolí 
ohledně přijímacích zkoušek na vysokou 
školu a ne každé z nich to unese. O tom 
by podle mě mládí být nemělo.

Beseda samotná nebyla pouhým 
samoúčelným vyprávěním o ko-
rejských zážitcích, co bylo Tvou 
motivací pro pomáhání dětem, 
to „překročení“ vlastních hranic? 
Inspiroval Tě někdo?
Zásadně mě ovlivnilo několik lidí. 
Nejvíce učitel na VŠ, který nám říkal, ať 
se nebojíme překonávat hranice, které si 
sami vytváříme nebo nám je staví druzí. 
Poté kamarád. Za ním jsem vždy přiběhl, 
že mám dobrý nápad, a on mi odpověděl, 
že dobrý nápad je pouze takový, který 
skutečně zrealizuji. Měl pravdu. Nač mít 
zkrátka dobrý nápad v hlavě a nikdy ho 
neukázat světu. Handicapovaným dětem 
jsem se rozhodl pomoci proto, že mám 
zkrátka kliku, že jsem zdravej a můžu 
studovat či cestovat. Některé z těch 
dětí toto bohužel nikdy nezažijí, a tak 
jsem rád za možnost jim alespoň trošku 
usnadnit jejich těžký život.    →

Zdroj: archiv P. Chalupianského

„Mám zkrátka kliku, 
že jsem zdravej 
a můžu studovat či 
cestovat, proto jsem 
se rozhodl pomáhat 
handicapovaným 
dětem.“



 12 | Trefa

 12 | Trefa

POKRAČOVÁNÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ 
STRANY

Uvažoval’s někdy o tom, že bys 
posílal pohledy i odjinud? Nebo je to 
pro Tebe uzavřená věc. 
To se ví, že jo. Mám spuštěný projekt 
Czech Buddy, přes který posílám pohled-
nice z ČR do světa. Nedávno si koupila 
pohlednici paní z Izraele a pán z Indie. 
Dle mě má milionový potenciál, akorát 
na něj bohužel nemám čas. No a pak 
mám velký plán pro rok 2019 – objet 
celý svět, psát příběhy lidí, popisovat 
zážitky a posílat během cesty i pohled-
nice, které budou pomáhat. 

Nehledě na to budu před Vánoci nebo 
po Novém roce spouštět ještě jeden 
pohlednicový projekt, ale to se nechte 
překvapit.

Jaká je nejtěžší otázka, kterou si 
kladeš?
Jestli jsem šťastný.
Někdy na sebe sám vytvářím obrovský 
tlak, až si říkám, jestli to, co dělám, 
mě vlastně baví a činí mě šťastným? 
Zkrátka cítím někdy velkou odpovědnost 
za lidi, kterým pomáhám, a tak jedu 
na maximum. Někdy mám fakt jen pár 
hodin spánku denně. Byť je to „koníček“ 
a asi bych měl být šťastný za úsilí, které 
do toho vkládám, tak to má bohužel 
i tento efekt. Každopádně mě pak vždy 
nakopne každý menší úspěch či pop-
lácání po zádech a jedu namotivovaný 
dál.

No a někdy taky stačí jen kousek 
čokolády :-)

Některé z našich spolužáků by 
možná zajímalo, jak vzpomínáš na 
základní školu?
Na základku? Fůůůha, to už je hrozně 

daleko. Popravdě víc vzpomínek mám 
na střední. Každopádně čas neskutečně 
letí, tak dokud studujete, tak si užívejte 
každou volnou chvíli. Já prolítal mládí 
venku po hřištích, bunkrech či byl někde 
s kámošema. Žádný počítač, mobil či 
play station.

Teď jsem za to teď hrozně rád.

Chystáš nějaký další zajímavý ná-
pad, projekt?
Chystám spoustu projektů. V příštím roce 
bych rád vydal společně s kamarády 
jednu hodně vtipnou knížku. Výtěžek
z ní opět pomůže Kontu BARIÉRY. Jak už 
jsem zmínil, tak mám nápad na ještě 

jeden pohlednicový projekt + bych rád 
konečně rozjel již běžící projekt Czech 
Buddy, ať se o nás v cizině dozvědí přes 
pohlednice.

Pak mám dva sny. Prvním je cesta kolem 
světa, během níž bych opět posílal 
pohlednice. No a dále mám v hlavě 
projekt pro jednu světoznámou britskou 
kapelu, tak pokud se mi je podaří oslovit 
a bude se jim to líbit, tak by to mohla 
být pecka.
Ostatně sledujte FB „Kde je Peťa?“ 
a brzy se jistě dozvíte více :-))

Děkujeme Ti za rozhovor 
a přejeme další pozorné 
posluchače, ať se Ti daří ve 
všem, co děláš... 

Redakce Trefy

Zdroj: archiv P. Chalupianského

„Někdy na sebe sám 
vytvářím obrovský 
tlak, až si říkám, 
jestli to, co dělám, 
mě vlastně baví 
a činí mě šťastným… 
Zkrátka cítím velkou 
odpovědnost za lidi, 
kterým pomáhám, 
a tak jedu na maxi-
mum.“

Zdroj: archiv P. Chalupianského

Zdroj: pixabay.com (free image)
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Kdo se 
letos 
postavil 

duchům z Jed-
ničky? 

Kdo jiný než naši 
odvážní prvňáci 
a druháci, kteří se statečně v hal-
loweenský podvečer shromáždili 
před školou. Atmosféra ve škole ten 
večer jednoznačně upozorňovala, 
že něco není v pořádku. Naši 

odvážlivci však strach neměli.

 

Úspěšně 
překonávali 

nástrahy, které 
pro ně měli duchové přichystané 
v podobě nelehkých úkolů.

Kolem sedmé hodiny večer to 
ve družinkách utichalo. Zdálo 
se, že duchové boj vzdali, ale 
nebylo tomu tak. Na chodbách od 

družinek po druhý 
stupeň se pomalu rozsvěcovaly 
lucerny. Začala zhasínat 
všechna světla, mlátily 
dveře od šaten, ozývaly 
se hlasité výkřiky děsu 
a zlomyslný smích, 
který se tajuplně šířil. 
Všechny děti zvědavě 
vyběhly na chodbu. Po 
skupinkách se pomalu vy-
dávaly do nitra školy. Duchové 
řádili jako nikdy předtím. Většina 
odvážných bojovníků však opravdu 
strašidelnou stezku odvahy pro-
jít zvládla a stvrdila to otiskem 
prstu na pergamen, který se 
nacházel až na samotném konci. 
Čím více otisků na pergamen 
přibývalo, tím více zlí duchové 
slábli. Po osmé večer už mohla 

naše odvážná armáda prvňáků a 
druháků oslavovat. Zlí duchové 
Jedničky byli opět na dlouhou dobu 
vymíceni. Kdoví třeba se 
tu za rok zase objeví…

Další den si žáci kromě 
spacáku a aktovek 
odnášeli ze školy také 
neobvyklé a silné zážitky, 
které pro ně připravily 
paní vychovatelky ze 
školní družiny s pomocí 
několika žákyň devátých 
tříd. 

Text: K. Hajnyšová, IX. A

V naší škole straší
Koncem října se po škole potloukala hned celá řada „podezřelých individuí“. 
Mohli jste je poznat podle jejich nepřehlédnutelné záliby v temných barvách, 
trudnomyslném výrazu v obličeji či vrávoravé zombie chůze. Nikoho dnes už 
nepřekvapí, že se jednalo o happening spojený s dnešním Halloweenem. 

Zdroj: pixabay.com (free image)

„Děti byly 
nadšené, nejvíce 

se jim prý líbila 
stezka odvahy, ačkoli 
některé z nich se třásly 
ještě půlhodinu po 
tom, co samotná stez-
ka skončila, tak auten-
tickými strašidly byly 
současné deváťačky.“

    
Jac

k t
he 

Pum
pkin
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Letos již potřinácté... Tak by se 
dal uvést cyklus čtení, který je v 
Šumperku možné považovat za 

stálici s tradicí. Jeho součástí je také 
čtenářská štafeta, jíž se účastní šum-
perské základní školy. Jak už se na naší 
škole stalo tradicí, byl připraven boha-
tý program, jehož se poprvé účastnili 
i žáci 1. stupně. Na jejich vystoupení 
navázali žáci 6. a 7. ročníků. Závěr pa-
třil chlapcům a děvčatům z devátých 
tříd.

Úžasná byla reakce paní Fischerové. 
Jen vstoupila do školy, nadchly ji vý-
tvarné práce inspirované jejími kniha-
mi. Osobně všem děkovala. Bylo pa-
trné, že je opravdu dojatá. Řekla nám, 
že její práce se odehrává v osamění, ale 
tady měla možnost sledovat, jak její 
dílo ožilo, a to při recitaci a zpívání.

Bylo příjemné sledovat energickou, 
empatickou ženu a poslouchat její 
nádhernou spisovnou češtinu. Protože 
ji perfektně ovládá, umí si s ní a se svý-
mi představami pohrávat. Tak vznikají 
kouzelné příběhy, básničky a zamyšle-
ní, ať už pro malé či dospělé čtenáře.

Byla jsem přítomna všech „čtení“, ale 
letošní bylo skutečnou třešničkou na 
dortu. Aby to nevypadalo jako samo-
chvála, ocituji paní Sopperovou (děti ji 
znají z dětského oddělení knihovny). 
Přiběhla celá udýchaná, ale rozzáře-
ná, v uších duhové náušnice (inspi-
race Duhovými pohádkami Daniely 
Fischerové): „Já si tu Jedničku nemohu 
nechat ujít, nechala jsem se v práci 
zastoupit.“

Na vysvětlení – paní Sopperová u nás 
bývala hostem každý rok. Letos přišla 
štafeta v novém složení s novou paní 
ředitelkou knihovny, Kamilou Šeli-

Letošní festival čtení byl výjimečný tím, 

že zvolená autorka - Daniela fischerová - 

jej celý prožívala se zdejšími čtenáři. co 

nám akce přinesla a jaké byly její ohlasy? 

13.

govou. Proto byla přítomnost paní 
Sopperové opravdu inspirována tím, že 
se jí naše čtení vždy líbilo. Tomu se dá 
říci pochvala v praxi.

Text: Z. Krejčí,
foto: E. Čápek
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Florbalový úspěch 
Jedničky

STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

V listopadu proběhla v mohelnici okresní 

finále florbalové soutěže, sportovcům 

naší školy se opět dařilo. seznamte se 

s jejich úspěchem a držte palce v pro-

sincových krajských kolech.

Mohelnická základní škola Mlýnská poskytla 
zázemí pro konání okresního finále ve flor-
bale, které se zde uskutečnilo 14. listopadu. 

O vítězství usilovalo hned 10 družstev, a to ve dvou 
skupinách po pěti. 

Naši žáci – jmenovitě – J. Berčák, P. Provazník 
(brankáři), P. Provazník, P. Janech, P. Andrle, L. Vice-
nec, M. Compel, M. Jarmara, M. Valenta, F. Pospíšil, 
T. Lichner, A. Šimek, T. Mácha, Š. Prachař, O. Strnad 
se probojovali do semifinále, kde proti nim nastoupil 
silný soupeř z Libiny. Vzájemné utkání skončilo 3:1 
pro Šumperáky a těm tak už nic nebránilo v tom, aby 
vyrazili do finálového boje. Zábřežákům však nic ne-
darovali a po porážce 3:0 je poslali domů. 

Tímto výsledkem jsme se kvalifikovali na krajské 
finále, které proběhne 13. prosince v Přerově.

aktualIta: velký úspěch v přerově

Naše družstvo v prvním zápase porazilo 
Šternberk 3:0, ve druhém favorizovaný 
Prostějov 4:1 a nejvíce práce mělo s družstvem 

Hranic na Moravě, které porazilo 2:1. V posledním 
zápase s přehledem deklasovalo družstvo Vrbna pod 
Pradědem 8:0! A vybojovalo si právo na účast 
v moravské kvalifikaci na mistrovství republiky, která 
proběhne 28. 2. 2018 v Opavě.

Na tomtéž místě zápasili o týden později 
i starší žáci. Do soutěže osmi týmů nastoupili 
s přehledem již zkušených matadorů a pod 

vedením zasloužilého a zdatného vedoucího týmu 
RNDr. Petra Pána, CSc. (uvedeno z přetlaku trenérova 
furiantství, pozn. red.) postoupilo ze skupiny 
a v semifinále si hravě poradilo s Gymnáziem Šumperk 
3:0 a ve finále porazilo ZŠ 8. května (Hluchák) 4:1. 
Tímto výsledkem se naše družstvo kvalifikovalo na 
krajské finále do Hranic na Moravě, které proběhne 
12. prosince. Poplácání po ramenou patří těmto 
žákům: Š. Zlatnický, P. Fleischmann (brankáři), 
P. Fleischmann, J. Kučera, M. Blaháček, M. Kaplan, 
T. Kavan, F. Cekr, T. Minařík, D. Večeřa, T. Vepřek, 
L. Koper, F. Diviš.

aktualIta: páté místo v Hranicích
 

Hranice již nebyly tak „pohostinné“, i když se 
do toho kluci položili, konkurence byla velká 
a pískání rozhodčích, no... též budilo velké 

emoce.         Foto a text: P. Pán
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Pišqworkiáda

Ze smyšlené žákovské knížky:

„Opakovaně se spolužákem hraje pod la-

vicí piškvorky, prosím o zjednání nápravy... 

Naučte ho třeba šachy.“

Tak přesně tito lidé, na které 
poukazuje vtip z puntikovaného 
rámečku, chroničtí piškvorkáři, si 
v pondělí 20. listopadu přišli na své. 
Konala se totiž tradiční — letos již 
desátá — pišQworkiáda (oficiální 
název soutěže, pozn. redakce). 

Naši školu při ní zastupovali tito 
borci z IX. A: Martin Karásek, 
Lukáš Koper, Martin Košťál, Josef 
Seidenglanz a Tomáš Vepřek. 

Kluci se ve velké konkurenci 
základních a středních škol, kdy 
soupeřili v jedné kategorii s bu-
doucími maturanty, probojovali 
až do play-off, což prakticky zna-
menalo, že museli vyhrát ve své 
skupině nebo být v této skupině 
přinejhorším druzí (to byl právě 
jejich případ). 

Ve vyřazovacích kolech, kam 
postoupilo osm nejlepších týmů 
a v nichž jsme byli zároveň je-
dinými zástupci základních škol, se 
nám už tak dobře nevedlo. Totální 
porážkou nad týmem X byl náš 
postup náhle zaražen. 

Chtěl bych klukům touto cestou 
poděkovat za dobře odvedenou 
reprezentaci školy a popřát jim 
mnoho úspěchů v příštím roce, 
a to bez ohledu na to, že nám 
mohou být příští rok nebezpečnou 
konkurencí

Redakce

A jak to celé dopadlo?

1.: XOX (VOŠ a SPŠ Šumperk)
2.: #Whoops (VOŠ a SPŠ Šumperk)
3.: Young Einsteins (Gymnázium 
Šumperk)

20. listopadu 2017

Zahájení hry metodou 
SWAP 1:
Duel se zahájí tak, že při metodě 
zahájení SWAP 1 zahajující hráč 
odehraje první tři tahy. Následně 
si hráč, který symboly do 
vyznačené oblasti neumisťoval, 
zvolí, za který ze symbolů bude 
hrát. Na tahu je hráč, jehož 
symbol se ve vyznačené oblasti 
vyskytuje v menším počtu.

Z historie piškvorek:
Hra, potažmo její princip, vznikl 
nezávisle na sobě na různých 
místech světa. 

První zmínky o hře, která se 
podobala dnešním piškvorkům, 
nás zavedou do dnešní Číny do 
oblasti v okolí delty řeky Hwang-
Ho a lze je datovat do období 
2000 let př. Kr. 

Údaje o hře byly ale také objeve-
ny například v antickém Řecku 
či v předkolumbovské Americe. 

Zdroj: www.wikipedie.com
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To, že 
oblí-
bená 
dánská 
staveb-
nice 
Lego jde s dobou a nebojí se 
nových technologií, opětovně 
prokázal další robotický den 
pořádaný na Jedničce šumperskou 
průmyslovkou, my jsme naštěstí 
mohli být přitom, a tak vám in-
formace z této ne nezajímavé akce 
přinášíme – bez všeho přehánění – 
takřka z první ruky. 

Už deset minut před osmou hodi-
nou se v přítmí chodby u jídelny 
tísnila dvacítka zvědavých osmáků. 
Učebna vlastivědy se dnes na šest 
hodin proměnila v konstruktérskou 
dílnu, designové studio, programá-
torské doupě, ale také závodní 
dráhu. Tolik univerzálnosti v sobě 
museli žáci dneska objevit. Ale 
všechno pěkně po pořádku. 

Úkol zněl jasně
Postavit robotické autíčko, které 
projede „závodní“ dráhou, neznělo 
jako obzvlášť těžký úkol. Když 
k tomu však doplníme, že pohyby 
autíčka mají být plně automatické, 
že se má robot spustit pouze 
přiložením zelené barvy a v cíli se 
má předvést spontánním tanečkem, 
aniž by přitom ublížil „divákům“ na 
tribuně – nejedna ze zúčastněných 
dvojic se z toho začala nervózně 
drbat na hlavě. 

A tak jsme v první půlhodině mohli 
být svědky hned několika přístupů. 
Zatímco se někteří chvatně pustili 
do stavění, aniž by dopředu tušili, 
jak bude jejich výtvor vypadat. Jiní 

netečně 
přehazovali servomotorek z ruky 
do ruky a dumali, jak k němu 
připojí kola, podvozek a progra-
movatelnou kostku. „Složit ro-
bota, když člověk nemá fantazii, 
je docela těžký,“ sdělil redakci své 
bezprostřední dojmy David Večeřa. 

Fakt je ten, že ať už se ke konstruk-
térské výzvě každý postavil více či 
méně s přehledem, ke konci druhé 
hodiny se již na každém stole rý-
sovala finální podoba robotických 
vozítek.

Poučit se ze svých chyb
Soutěž se přesunula do další fáze 
a před žáky stála další velká 
překážka – oživit robota a přinutit 
ho, aby projel zadanou dráhou. 
Teprve tady se ukazuje, že mít s 
přehledem postaveného robota 
ještě neznamená sahat po vítězství. 
„Pořád nám to nejede tak, jak by 

mělo, 
jezdí si 
to, kam 
chce... 

Přinutit robota, aby 
dělal to, co chceme, je nadlidský 
výkon,“ odpovídá Filip Urzedovský 
na otázku, co pro jejich dvojici bylo 
nejtěžší, a těžko říct, jestli je v tu 
chvíli víc naštvaný na sebe, Davida 
nebo robota. 

Nejoblíbenější a zároveň nejpou-
žívanější metodou se v tomto 
případě stala klasika pokus-omyl. 
Nebo také jinými slovy – dej robota 
na start, ukaž mu zelenou, spolkni 
nadávku a běž to spravit. 

Vyhlášení vítězů
Vítězství patří dvojici Kašpar-
Slováček, jejichž robot jako jeden 
z mála projel dráhou bezchybně, 
druhá příčka náleží dívčímu tan-
demu Hrdinová-Pavlů, jejichž 
sympaťák Wall-E se s dráhou 
popral se ctí, a na 3. místě skončili 
Pavlík-Holý. Více fotek na školním 
webu (www.1zsspk.cz).

Já, robot
fantazie, konstruktérský um a neúnavnost při 

odstraňování problémů - to vše museli prokázat  

žáci, kteří se v úterý 21. listopadu zúčastnili robotického dne 

pořádaného na jedničce zástupci šumperské průmyslovky.
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Kuba a Továrna na zábavu

netušíme, jestli už postavil dům, zasadil strom či zplodil 

syna, ale za tu krátkou dobu, co je na světě, už stihl mimo 

jiné Napsat knihu a natočit film, obojí v souvislosti s výročím 

deseti let od založení j&G společnosti. Náhoda?

Zdá se, že v souvislosti s projekty spolku 
Jokes&Games se o něčem, jako je náhoda, 
nedá vůbec mluvit – až se člověk musí divit, 

jak to všechno do sebe pěkně zapadá. Hlavní posta-
vičky z knížky Pohádky z Příšerkova jsou titíž ikoničtí 
kartonoví maskoti, kteří Kubu s Honzou doprovázeli 
už na akcích pořádaných pro Jedničku. Autorský film 
Továrna na zábavu, který se z velké části odehrával 
právě v kulisách naší základky, začíná čtením z čerstvě 
pokřtěné knihy pohádek. Kluci to prostě umí prodat...

Otázkou už jenom zůstává, jakým způsobem zamýšlejí 
pánové oslavit v budoucnu třeba dvacáté výročí, přece 
jenom... laťku si letos nastavili dost vysoko. Je dost 
možné, že pokud se na to Jakubovi podaří sehnat dost 
peněz, může se na Hlavní třídě vedle Radosti z deště 
objevit Chlapec s velkým snem... 

Dojmy z premiéry
V nedávné době se uskutečnila premiéra filmu, na 
který jsme čekali nejen všichni z naší školy, 
ale i s trochou nadsázky snad i celé město 
Šumperk.

Premiéra byla 10. listopadu 2017 v kině 
Oko, zde nám Jakub Gloza, Jokes&Games 
a starosta Šumperka Zdeněk Brož předsta-
vili studentský film nazvaný Továrna na 
zábavu.

Jako divačka mohu říct, že mě film 
velice zajímal a líbil se mi. Obdivo-
vala jsem příběh, střihy, hudbu, ale i 
herecké výkony, které předvedli spo-
lužáci z naší školy. Byla jsem svědkem 
příběhu, jak si Jakub šel za svým snem 
a zvládl to. Myslím si, že by to mohlo motivovat každé-
ho z nás.

Všichni z redakce doufáme, že Jakub zůstane zapálený 
do akcí pro děti a bude se mu v budoucích letech dařit.

Redakce, Zuzana Macková, IX. A

„A tehdy jsem si řekl dost! Měl 
jsem po krk toho, jak mě mají 
všichni za grázla, chtěl jsem jim 
dokázat, že i já za něco stojím.“
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Jelikož se blíží Vánoce, tak jsem si pro Vás 

připravila DIY na lehký a zároveň levný svícen. 

Určitě se nebojte použít svoji fantazii!

Budete potřebovat:
-skleničku
-třpytky (barva podle vaši fantazie, můžete i kombinovat více barev)
-Herkules nebo jakékoli tekuté lepidlo
-štětec nebo houbičku na lepidlo
-malou mističku na třpytky
- papíry nebo noviny, ať nemáte všude třpytky

1) Nejprve odvážeme mašli, aby se 
nezašpinila.

2) Na štětec naneseme lepidlo 
a natíráme boky skleničky.

3) Nakloníme skleničku nad misku 
a začneme sypat třpytky.

4) Navážeme zpět mašli. A JE HOTOVO

DIY 
vánoční překvápko

„do it yourself“
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konec přátelství?

 
Hráli:

Miley: Zuzka Macková

Noah: Nikola Burdová

Sofie: Katka Hajnyšová

fOTOKOMIKS
V tomto a dalších 

číslech, k
terá budou 

následovat, vá
s seznámíme 

s fotokomiksy, 
které pro 

vás v rá
mci své

ho projektu 

připravili ž
áci bývalých 

osmých tří
d.

varování:

Následující příběh popisuje smyšlené 
události, jakákoli podobnost se 

skutečností je jen čistě náhodná. Tvůrci 
tohoto komiksu čestně prohlašují, že 
při jeho přípravě nebylo vědomě 

ublíženo žádnému živému tvoru. Slzy, 
které autenticky stékají po tváři jedné 

z aktérek jsou skutečné stejně jako 
jednorožec, kterého drží v náručí.

Sarah: Mirka Tomášková

miley a noah jsou nejlepší kamarádky 
a chodí spolu do třídy

Učí se spolu, sportují spolu.  
tráví spolu veškerý volný čas
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Co se stalo, 
Noah? 

Vůbec se se mnou 
nebavíš...

Omg. 
Nic, jžš.

Jednoho dne venku

Sorry, ale 
já je nemám moc 

ráda.

Jé, tam 
jdou Sofie a 

Sarah, jdem za 
nimi?

Další den ve škole
Tak v sobotu 

v 18.00

Tak já jdu za nimi 
sama.

Proč mě 

tam nechala 

samotnou. To už mě 

nemá ráda?

miley po cestě domů

Jo jo...

Co když mě

pomlouvají?

Noah se se mnou určitě 

nechce bavit, musím se jí na to 

zeptat. Nechci ztratit svoji BFF. 

v ten den odpoledne

Co zjistím?

Holky, Miley 
si myslí, že se s ní nechci 

bavit...

Teď ji nech 
být, potom se vše 

dozví...
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Moc děkuji, já jsem 
myslela, že už se se mnou 
nechceš bavit. Přitom jsi s 

holkama chystala narozeni-
novou oslavu...

Bude se jí to líbit, nevím, co jí mám 

koupit. Zavolám Sofii. 

1) Co mám Miley 
koupit?

2) Hodila by se 
mi k ní nějaká pěkná 

sukně.
3) OK, díky.

4) Nemáš zač.

Vše důležité máte na 
pozvánce.

Další den ve škole

Pozor, už jde! 
Schovejte se 
na svá místa.

Překvapení!

Áááá!

Překvapení!
Nemáš zač, nej 

kámošky...

Nej kámošky!!!

nakonec vše dobře dopadlo.

KONEC
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Kdopak to tedy 

vyhrál?
Vzhledem k tomu, že do uzavírky 

soutěže přišel na adresu školy 
pouze jeden pohled, obsadil auto-
maticky první místo. Gratulujeme 
Pavlu Fleischmannovi, dostává od 

nás knížku plnou fantazie 
a humoru, jejímž autorem je  

Terry PraTcheTT. 
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KŘÍŽOVKA

1)

2)

3)

5)

→
TaJenka: 

4)

6)

Legenda:
1) Levá a …
2) Význam anglického computer
3) Význam anglického slova falling
4) Po podzimu následuje …
5) Ten třetí do čertovy party …
6) Ladův kocour …

Luštit pouze na vlastní nebezpečí. 

Příjemnou zábavu přeje redakce.

Hádanka  

Čeho se nejvíc bojí vaši učitelé
Čtvrtečního volejbalového debaklu...
redakce časopisu dostala žhavou informaci o tom, že si jsou svými výkony natolik jisti, že se 
raději ve středu odpoledne – v „předvečer“ zápasu – sejdou, aby se ještě trochu sehráli. Jak 
takové sehrávání bude vypadat a jestli přitom budou počítat oka v síti nebo obvod hřiště, to už 
se redakci bohužel nepodařilo zjistit. Uvidíme, s jakou nastoupí do čtvrteční volejbalové výzvy, 
my budeme u toho. Sportu zdar. 

Redakce

? ?
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