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                                         DUŠIČKY 
Dušičky nejsou v Česku státním svátkem, i tak je to ale každý rok vzpomínaný den a to hlavně 
starší generací. Chodíme zapalovat svíčky na hroby zemřelých příbuzných, nosíme květiny a jinou 
výzdobu a potichu vzpomínáme na známé zesnulé.  

Svátky ,,zemřelých“ se slaví po celém světě. Které to jsou a jaké je jejich datum? 
31. října Halloween 
1. listopadu Všech svatých 
2. listopadu 2022 Dušičky 

Všechny tyto tři dny spolu dost souvisí. Oslavují a připomínají mrtvé, známé i neznámé, v 
rámci církevních i pohanských tradic. 

Halloween je den před Všemi svatými.  Slaví se jako All Hallows’ Eve, tedy jako předvečer. Bylo 
to dáno židovskou tradicí, kde nový den začíná se západem slunce předchozího dne. Tuto tradici 
drželi už Židé ve starém Římě, večer Halloweenu se poté začal slavit v Irsku a z Irska se rozšířil i do 

dalších anglosaských zemí. Dneska je Halloween známý 
díky globalizaci po celém světě a v posledních letech se 
slaví i u nás.  
Všichni svatí byl také pohanský svátek, je to den, kdy 
se připomínali světci a mučedníci. Do křesťanské kultu-
ry byl tento den začleněn až v 7. století. V dnešní době 
se Svatí slaví v římskokatolické i pravoslavné církvi, v 
mnoha zemích je tento den státním svátkem a dnem 
volna. 

Dušičky jsou pak svátkem, který pamatuje na všechny 
zesnulé, nejen ty svaté. Na Dušičky 2. listopadu si při-
pomínáme zesnulé příbuzné a blízké osoby. Mezi tradi-
ce patří návštěva hřbitova a ozdobení hrobů, v Česku se 
pokládají věnce a květiny a zapalují se svíčky. 
Pro nás poněkud zvláštní oslavy probíhají v Mexiku. 
Día de los muertos, neboli naše dušičky, jsou v Mexiku vel-

kým svátkem, možná i větším než Vánoce. Mexičané mají ke smrti až neobvykle pozitivní vztah. 
Smrt je prostě součástí života, a tak jako život, i smrt se musí oslavovat. A tím, že Mexičané nade 
vše milují oslavy, dušičky jim k tomu dávají jednu z mnoha příležitostí.  
Ten den je v Mexiku státní svátek, lidé cestují z daleka, aby byli pohromadě se svými rodinami a 
připomínali si zemřelé předky. Samozřejmě k tomu 
nechybí komerce a obchody a trhy jsou dny dopře-
du plné cukrových lebek, chleba mtvých, květin a 
koster všech velikostí a tvarů, oblečených 
i neoblečených. Hlavně z koster vyzařuje mexická 
lidová představivost a kreativita, a z některých se 
dokonce staly i sběratelské kousky. 
Není mexického umělce nebo spisovatele, který by 
se tradicí dušiček v mexickém stylu nezabýval ve 
svém díle. Přestože dnes je Día de los muer-
tos katolický svátek, původ prý má ještě 
v předkoloniální době a říká se, že se datuje zpátky 
až 3 000 let. A přestože katolíci se na smrt nějak 
zvlášť netěší a bojí se jí, katoličtí mexičané ji vnímají trošku jinak. Bojí se také, jak by ne, ale smrt si 
vesele připomínají a vysmívají se jí, často s hudebním rámusem. Vše začíná přípravou domácích 

oltářů - v obýváku nebo v jídelně se umístí soška 
panenky Marie, která v Mexiku nechybí v žádné do-
mácnosti, a fotografie pozůstalých. Místnost se vy-
zdobí květinami, umělými i čerstvými, obou je 
v Mexiku požehnaně, a zapálí se svíčky. A po celou 
dobu se vzpomíná na nebožtíky. Na hřbitovech se 
umyjí hroby a vyzdobí se květinami a svíčkami. Těm 
žlutým se také tradičně říká flor de los muertos - květina 
mrvých. Každý hrob je ošetřen, není snad rodiny, 
která by se ulila… K večeru se všichni na hřbitov 
opět vrací, tentokrát s košíky jídla, které měl nebož-
tík rád. Ale jídlo samozřejmě není pro něj, je pro 

pozůstalé, kteří se na noc uvelebí na hřbitově a hodují, jedí a pijí to, co by si normálně dal rád i ten, 
který už nějaký čas není mezi nimi.                                                               Michaela Kynclová 
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https://vimjakna.cz/dny/halloween/


                              PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

Ve středu 2. 11. 2022 dopoledne navštívili žáci druhé třídy Městský úřad v Proseči. Tam 
na ně v obřadní síni čekal rytíř Toulovec se svou družinou. Všichni druháčci byli Tou-
lovcem pasováni na rytíře řádu čtenářského, dostali pozvání do Městské knihovny, di-
plom a knížku. Nechyběla ani hudební složka programu - soubor Prosečánek, který 
zazpíval několik pěkných písní. 
Přejeme všem rytířům a rytířkám, aby je čtení knih bavilo, aby do knihovny chodili s 
radostí a vždy se těšili z poznávání nových literárních dobrodružství! 
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                                            ZÁJEZD DO BRNA 
 
      Anthropos a Výstava pokladů z hrobky faraona Tutanchamona 
Ve středu 2. 11. 2022 jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu do Brna. Jeli jsme 
navštívit muzeum vývoje člověka Anthropos a pak výstavu pokladů z hrobky faraona 
Tutanchamona, který zemřel velice mladý. Celý zájezd tvořili žáci 6. A, 6. B a ještě asi 
polovina sedmiček. Spolu s námi jeli vyučující Z. Pecina, L. Tomášková a M. Kadrma-
sová. 
Přestože se jedná o repliky skutečných pokladů z této hrobky, vše vypadalo  dokonale, 
jako by to bylo z opravdového zlata. Po celou dobu výstavy měl každý svého audioprů-
vodce, takže se mohl klidně k některým exponátům vrátit. Přálo nám i počasí, celý den 
svítilo sluníčko. Tato exkurze se všem velice líbila a už se těšíme, až zase někam vyrazí-
me. 
Za redakci ŠOTKA a všechny účastníky                                      Matouš Lochman, 6. B 
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                                           TUTANCHAMON            

Nebcheperure Tutanchamon byl faraonem Horního a Dolního Egypta, 11. fara-
on 18. dynastie. Vládl jen 9 let, přibližně v letech 1333–1323 př. n. l. (uvádí se i jiná 
jen nevýrazně odlišná data).  
Jeho hrobka byla objevena až v roce 1922. Víra v existenci hrobky Tutanchamona 
v Údolí králů vyplývala z předchozích vykopávek Theodora M. Daviese v letech 
1908–1909, kdy se našel úlomek fajánsové nádoby se jménem Tutanchamona v blíz-
kosti pravděpodobně identifikované menší hrobky Aye, následníka Tutanchamona. 
Později byly v Metropolitním muzeu umění v New Yorku identifikovány další frag-
menty pocházející z pohřebního ceremoniálu Tutanchamona.  
Hrobka byla Howardem Carterem objevena 4. 11. 1922 po delší době neúspěšných 
pátrání v zásypu po budování hrobky Ramesse VI. (budované zhruba v letech po 
1145 př. n. l.) KV9 a pod vrstvou zbytků chýší dělníků. V kritický den byl odkryt prv-
ní schod schodiště mířící do svahu. Po odkrytí vchodu do hrobky a vyklizení vstup-
ní komory se objevila neporušená zeď s pečetěmi strážců údolí. Po Carterem pečli-
vě vedených pracích byl odkryt vstup do pohřební komory zaplněné pohřební výba-
vou a nepoškozenými sarkofágy Tutanchamona.  
Tutanchamonovo původní osobní jméno znělo Tutanchaton, což v překladu při-
bližně znamená: "Žijící podoba Atona", "Živoucí obraz Atonův" či "Dokonalý je 
život Atonův". Jméno mělo poddaným připomínat, že je přímým potomkem teh-
dejšího nového nejvyššího boha Atona. Teprve ve 2. roce své vlády se stal široké 
veřejnosti dobře známým Tutanchamonem, tj.: "Žijící podobou Amona" atp.  
Při svém nástupu na trůn si faraon musel zvolit 
tzv. trůnní jméno, jež se pak vždy psalo před je-
ho původním osobním jménem. Pod trůnním 
jménem byl znám např. v cizině – objevovalo se 
v korespondenci atp. Od Střední říše bylo defini-
tivně vžitou tradicí, že trůnní jméno obsahovalo 
nejvyššího boha egyptského Pantheonu – boha 
slunce Rea (v období Nové říše známého pod 
jménem Amon-Re či Amenre). Svým jménem se 
faraoni hlásili k Reovi, za jehož syny se pokláda-
li. Tutanchamon si zvolil za trůnní jmé-
no Nebcheperure (či Nebcheprure), což lze přeložit jako: „Pán zjevení 
Rea" či "Pán proměny je Re". Někteří badatelé používají zkráceninu jeho jména a 
nazývají ho též "králem Tutem", což je ale velmi neoficiální forma. 
                                                                                                            Alena Macháčková 

 
TTUTANCHAMONOVA POSMRTNÁ MASKA 

Staří Egypťané věřili, že bohové mají kůži ze zlata, kosti ze stříbra a vlasy z lazuri-
tu.  
A protože faraoni byli rovněž považováni za bo-
hy, museli být na věčnost vypraveni v božské po-
době. A to byl také důvod, proč byla Tutancha-
monova maska zhotovena z 10 kg ryzího zlata. V 
dnešní době by se takový objem zlatého kovu vy-
šplhal na 10 milionu Kč.  
Maska původně spočívala přímo na ramenou fa-
raonovy mumie. Byla vyrobena ze dvou plátů zla-
ta a zobrazuje panovníka s typickou bradkou a 
tradiční pruhovanou pokrývkou hlavy nazývanou 
nemes, kterou faraoni často nosili místo koruny. 
Čelo zdobí sup a kobra, symboly egyptských bo-
hů. Oblast hrudi je pak ověnčena náhrdelníkem z 
lazuritu, po obou stranách zakončeného hlavami 
sokolů. 
                                                           Ondřej Pešek 

 



                     VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOBL 

14. listopadu do Vánoc zbývalo již jen 39 dní, proto jsme se s třídou 5. B vydali 
na předvánoční exkurzi přímo do 
výrobny vánočních ozdob Koulier 
na Oflendě u Hlinska. Na vlastní 
oči jsme v dílně viděli, jak se vá-
noční ozdoby foukají, stříbří, zdobí 
a to vše v rukách profesionálů.  
Na závěr jsme si v tvůrčí dílně doz-
dobili jednu ozdobu podle své fan-
tazie.  
Byl to pro nás kouzelný zážitek, 
díky kterému dokážeme ocenit, co 
se za pracnou ruční výrobou skrý-
vá. 
Jsme rádi, že u nás tato mnoholetá 

tradice pokračuje a že jsme mohli být součástí této kouzelné atmosféry.  
        Návštěvu doporučujeme všem! 
 
 
 
 

 

 

 



                                   SVATÝ MARTIN 

Svátek svatého Martina bezesporu patří k těm oblíbenějším církevním svátkům. 
Mnozí si jej spojují s prvním sněhem (ten má symbolicky vyjadřovat Martinův 
bílý kůň), ochutnávkou mladého vína pomalu končícího roku a s vypečenou 
šťavnatou husičkou.  
Na legendách je hezké to, že jde o barvité příběhy, které se na pravdě mohou, 
ale také vůbec nemusejí zakládat. Přinášejí s sebou poselství, poučení a někdy i 
důvod k trochu hlubšímu zamyšlení. A se svatým Martinem je legend spojeno 
dokonce několik. 
Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohan-
ský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a 

už v patnácti letech donutil Martina 
stát se vojákem.  
Legenda říká, že jedné chladné tem-
né noci uviděl Martin na ulici polo-
nahého žebráka, který ho žádal o 
almužnu. Martin ale peníze neměl, 
a protože chtěl žebráka alespoň 
ochránit před chladem, rozetnul 
svůj vojenský plášť na dvě poloviny 
a jednu mu daroval. Následující noc 
se mu zjevil Kristus oblečený právě 
do této poloviny pláště. Pravděpo-
dobně pod vlivem tohoto zjevení 

přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. 
Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstoj-
nické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes své jmeno-
vání biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později 
vzniklo opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes 
u Tours. 
 Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na 
koni s půlkou pláště a žebrákem. Pro nás se sv. Martin spojuje především s ví-
nem a husou, legend je ovšem více. 
MARTIN A BÍLÝ KUŇ 
Skutečný Martin z Tours vůbec nejezdil na bílém koni, jedl a žil skromně. Proto 
je na pováženou, proč je právě s jeho jménem spojováno jídlo a pití.  
Legenda o bílém koni, na kterém Martin přijíždí a veze s sebou první sníh, 
vznikla docela prozaicky. Lidé si během let jednoduše všimli, že vždy kolem 
svátku svatého Martina první sníh skutečně 
přichází; propojili tak jeho jméno s bílým ko-
něm, symbolizujícím první sněhové vločky. 
MARTIN A HUSY 
K huse, resp. husám, se pojí hned dvě legendy. 
Jedna vypráví o tom, že husy tehdy Martina tak 
moc rušily při kázání, až je nechal za trest 
upéct. Druhý příběh hovoří o tom, že se Martin 
krátký čas ukrýval mezi husami, protože ze 
skromnosti nechtěl být jmenován biskupem. 
SVATOMARTINSKÉ PEČIVO 
Co už se tolik netraduje, avšak se svatým Mar-
tinem se tradičně spojovalo a spojuje, je svato-
martinské pečivo. Jde o tzv. svatomartinské 
rohy, podkovy nebo rohlíky; těmi údajně obdarovávala děvčata své mi-
lé. Velkým plněným rohlíkem bývala pak obdarovávána i čeleď, která opouštěla 
službu.                                                      Karolína Mencová, Tomáš Schejbal 

 



                     ZLATÉ KLADÍVKO 
 

Čtveřice našich žáků 9. ročníku J. Šlégr, T. Schejbal, M. Tobiáš a P. Doležal se dne 16. 
11. 2022 zúčastnila soutěže v řemeslných dovednostech Zlaté kladívko, kterou pořádala 
VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě. 
Chlapci se v konkurenci účastníků soutěže z jiných základních škol neztratili a ve třech 
soutěžních výrobcích (krabička, stojánek na mobil, komín) ukázali svůj um. Máme 
velkou radost, neboť dvojice J. Šlégr a T. Schejbal v soutěži obsadila krásné 3. místo. 
Jardovi a Tomášovi gratulujeme k úspěchu a všem našim chlapcům – účastníkům sou-
těže děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i panu učiteli V. Roč-
kovi, který chlapce na soutěž velmi dobře připravil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
PYTHAGORIÁDA  

V úterý 22.11. proběhlo v Chrudimi okresní kolo matematické soutěže Pythago-
riáda. Po zdárném absolvování školního kola postoupilo do okresního kola de-
set žáků naší školy. Kvůli nemoci se soutěže zúčastnilo jen devět žáků. Nejú-
spěšnější z nich byl Pavel Pešata, žák 9. ročníku, který se umístil na nádherném 
druhém místě se ztrátou pouhého jednoho bodu na vítěžku. Pavlovi moc gratu-
lujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy.       
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               HITPARÁDA ŠKOL                        
V pátek 25. 11. 2022 proběhla v Enteria aréně v Pardubicích Hitparáda škol a zaměstnavate-

lů. Přehlídky se zúčastnilo téměř 80 škol a zaměstnavatelů nejen z Pardubického kraje. Ak-

ce byla doplněna o vyhlášení soutěže Škola doporučená zaměstnavateli a zopakovala se 

loňská úspěšná soutěž KHK Pardubice o iPhone a další ceny. I my jsme se sem přijeli po-

dívat s našimi osmáky a deváťáky.  

Doufáme, že jim třeba tato akce pomůže při budou-

cím rozhodování.                         Matyáš Albrecht 
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17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 

Den boje za svobodu a demokracii je státní svátek České republiky a státní svá-
tek Slovenské republiky, který se slaví každoročně 17. listopadu.  K tomuto datu 
se vážou hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 1939, kdy 
byly nacisty uzavřeny vysoké školy. O 50 let později – tedy v roce 1989 – zase 
proběhly studentské protesty na Národní třídě, které vedly k pádu komunistic-
kého režimu.   
Státním svátkem se 17. listopad stal až v roce 2000, kdy občané České republiky 
poprvé oslavili nový státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Do roku 
2000 měl 17. listopad pouze status významného dne. Tento den si připomínají 
také na Slovensku.  
 

17. LISTOPAD 1939 
V reakci na demonstraci 28. 
října a nepokoje, spojené s 
pohřbem studenta Jana Ople-
tala, rozhodlo vedení Nacis-
tického Německa o uzavření 
českých škol na tři roky. V 
noci 16. - 17. listopadu pro-
vedly nacistické bezpečnostní 
složky razie v Praze, Brně a 
Příbrami s cílem dopadnout 
vedoucí studentských organi-
zací a internovat ostatní stu-
denty. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno do koncentračního  
tábora Sachsenhausen, poblíž města Oranienburg 25 kilometrů od Berlína. 
 
17. LISTOPAD 1989 - SAMETOVÁ REVOLUCE 
17. listopad 1989 je den, kdy v Praze začala Sametová revoluce. Jedná se o vý-
znamný den naší historie a každoročně si ho připomínají jak občané České, tak 
i Slovenské republiky . 
Změny totalitních režimů k počátkům demokracie, tehdy již proběhlé 
v Maďarsku a Polsku, zasáhly také tehdejší Československo a NDR (východní 
Německo).  
Dne 9. listopadu padla berlínská zeď, po celém světě známý symbol komunis-
tické totality. V Praze byla 17. listopadu, v den 50. výročí událostí listopadu 1939, 
policií brutálně zastavena studentská demonstrace, čímž započal proces známý 

jako „sametová revoluce“. 
Pojem „listopad 1989“ je lokální, 
neboť v Polsku došlo k politickým 
i ekonomickým změnám už na 
jaře 1989 a první svobodné volby 
tam proběhly (byť jen do poloviny 
parlamentu) již 4. června 1989. V 
listopadu, již za vlády Tadeusze 
Mazowieckého, rozbíhal Leszek 
Balcerowicz ekonomické reformy, 
které během několika týdnů zbrz-
dily hyperinflaci. 

Podobné změny o něco později zasáhly i Pobaltské státy, část býva-

lé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko. V Rumunsku revoluce proběhla až v pro-

sinci 1989 a tamní diktátor Nicolae Ceaușescu byl i s manželkou zastřelen.                                                          

                                                                           Sandra Schejbalová, Simona Marková 
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                                                   DEN DÍKŮVZDÁNÍ                                                                                           

Den díkůvzdání (anglicky Thanksgiving Day) se řadí mezi nejoblíbenější svátky v 

USA. Dle tradice se scházejí rodiny u večeře, peče se krocan s nádivkou a brusinkovou 

omáčkou a jako dezert se podává dýňový koláč. Původně byl Den díkůvzdání poděko-

váním za bohatou úrodu, dnes je spíše ve znamení nákupů a přejídání se. Den dí-

kůvzdání v USA připadá vždy na čtvrtý čtvrtek v listopadu, v Kanadě se slaví druhé říj-

nové pondělí. Oslavy Dne díkůvzdání mají původ někdy v 16. století, kdy španělští ko-

lonizátoři začali děkovat Bohu za úrodu a sklizeň v končícím roce. Evropští osadníci 

nebyli zvyklí na odlišné podnebí 

Severní Ameriky, a tak jejich 

úroda nebyla vždy bohatá. A jak 

bylo v té době zvykem, nezdar 

přičítali Bohu. První doložené 

oslavy Dne díkůvzdání uspořá-

dali Pilgrimové ve městě Ply-

mouth v Massachusetts v roce 

1621. Hostina trvala tři dny a 

kromě 54 Pilgrimů se jí zúčast-

nilo 90 domorodých Indiánů. Z 

oslavy se stala tradice a z 28. 

listopadu se stal nový svátek, 

velmi brzy známý v celé Severní Americe. Datum svátku se několikrát měnilo. V roce 

1863 prohlásil Abraham Lincoln Den díkůvzdání za státní svátek připadající na posled-

ní čtvrtek v listopadu. Poslední úpravu provedl prezident Roosevelt v roce 1941, kdy ho 

posunul na čtvrtý čtvrtek v listopadu. Změnou chtěl prodloužit nákupní sezónu v le-

tech, kdy má listopad pět týdnů, a pomoct tak americké ekonomice. Zajímavostí je, že 

první rok změnu nepřijaly všechny americké státy.  

Všechny státy USA uznávají Den díkůvzdání jako státní svátek. Lidé nepracují a od 

brzkého rána připravují nádivku do krocana, který se ten večer podává v 92 % americ-

kých rodin. Krocani mají v průměru 7 kg a recept na nádivku je pečlivě střeženým ta-

jemstvím, jež se dědí z generace na generaci. Ke krocanovi se podává brusinková 

omáčka nebo hnědá masová omáčka gravy, batáty, sladká kukuřice a dýňový koláč. U 

svátečního stolu se schází celá rodina. Důležitým prvkem je odříkání modlitby před 

započetím, nebo po ukončení hostiny. Časté jsou charitativní akce, kdy dobrovolníci a 

různé organizace rozdávají jídlo bezdomovcům.  

Po Dnu díkůvzdání následuje Černý pátek (Black Friday). Otevírá se jím vánoční sezó-

na a slevy na vše od elektroniky po oblečení dosahují až 70 %. Obchody mají v tento 

den nejvyšší tržby za celý rok, mnohé z nich otevírají již po půlnoci. Black Friday není 

státním svátkem, ale 75 % zaměstnanců si bere placené volno. Rodiny obvykle zůstáva-

jí pohromadě až do neděle. Kromě nakupování sledují americký fotbal a slavnostní 

průvody v ulicích. Tím největším je 

Macy’s Thanksgiving Day Parade 

pořádaný každoročně v New Yorku 

již od roku 1924. Dav 750 000 lidí 

sleduje průvod plný alegorických 

vozů a bizarních kostýmů na cestě z 

Central Parku k obchodu Macy’s na 

náměstí Herald Square.  

Od roku 1924 se pořádá průvod 

America’s Thanksgiving Parade také 

v Detroitu.                                  

        Pavel Doležal, Tomáš Košnar 
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                      BERUŠKY A DUŠIČKOVÝ ČAS 

Začal nám měsíc listopad a nastává čas dlouhých večerů, šustění spadaného 
listí a hučení větru. Tento „dušičkový čas“ si užíváme i v naší Beruškové třídě. 
Děti se strojily do kostýmů, které si vyrobily doma. Zapálili jsme svíčky, vytvoři-
li si svícínky na stoly a namalovali pavouka.  

                                    

                    KAŠTÁNKOVÁNÍ U VČELIČEK 
Děti ze Včeliček dostaly za úkol vytvořit spolu se svými rodiči jakýkoliv výrobek 
z kaštanů. Netrvalo dlouho a před vstupem do Včeličkové třídy vznikla výstava 
rozmanitých výrobků.  
Děkujeme všem, rodičům i dětem, kteří se zapojili do této tvořivé akce. 
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PODZIMNI HRÁTKY S DRÁČKY 

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Děti 

nejenže draky pouštěly, ale také je tvořily, učily se o nich 

písničky a básničky. Draky jsme taktéž využili k učení 

barev nebo k počítání. 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

LAND ART 

Děti z naší školky se zapojily do výtvarné soutěže Land art. Že nevíte co to je? 

Jedná se o tvoření v přírodě z přírodního materiálu. Soutěž probíhá do konce 

listopadu. Uvidíme, zda bude mít naše umění úspěch. 
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                  LISTOPAD VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ                                      

I v listopadu jsme měli v družině napilno. V obou odděleních jsme si připomněli svátek 

sv. Martina a s ním spojené legendy. Nejvíce jsme se ale věnovali přípravě výrobků na 

Hvězdný advent, které pak byly k vidění i ke koupi při samotné akci  26. listopadu. 
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Na svatého Martina krajina už usíná. 

Bílá vločka padá k zemi, jak drahokam vybroušený. 

Pospíchejte milí, zlatí, než se první snížek ztratí. 

Jenom Martin na koni určitě ho dohoní. 
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                                                         NEPŘEHLÉDNĚTE: 

                 Tisk listopadového čísla ŠOTKA finančně zajistila  

                                 společnost PP-GROUP.cz s.r.o.          

        Za tuto podporu společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. velmi děkujeme!  
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