
 
 

     
             
 
 
 
 
Ahoj, ahoj, ahoj!!! 
Zdravíme Vás v našem novém 
tady se děje takových věcí a stále je o 
Taky se nám Šotek trošku p
„duchařském “ stylu. 
Zavedli jsme pro Vás  novou 
2. stupně jsme umístili schránky, kam nám m
těšíme. 
Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince,  abychom ho stihli vytisknout a rozdat do Vánoc. 
Přejeme Vám pěkné počteníčko!
 

                              
 
                                                                                                        
 
 
ŠOTEK ZŠ Proseč              

 

našem novém čísle. Asi jste si všimli, že nám trochu přibralo na objemu, ale 
cí a stále je o čem psát!  

Taky se nám Šotek trošku převlékl, ale ono je celé toto číslo ladě

Zavedli jsme pro Vás  novou e-mailovou adresu:  sotekprosec@seznam.cz 
 jsme umístili schránky, kam nám můžete vhazovat své příspěvky 

ísla bude 10. prosince,  abychom ho stihli vytisknout a rozdat do Vánoc. 
teníčko! 

                                                                                                        vaše redakce

  č.2./ř

řibralo na objemu, ale 

íslo laděno tak trochu v  

sotekprosec@seznam.cz a na chodby 1. i 
ěvky – moc se na ně 

ísla bude 10. prosince,  abychom ho stihli vytisknout a rozdat do Vánoc. 

     

vaše redakce 

č.2./říjen-listopad 2010 



 

                                                                                                                                        
    

    

Sázení cibulek         
            
                                                    Již několik let se vJiž několik let se vJiž několik let se vJiž několik let se v    naší škole  dodržuje moc hezká tradice naší škole  dodržuje moc hezká tradice naší škole  dodržuje moc hezká tradice naší škole  dodržuje moc hezká tradice ––––    předávání předávání předávání předávání     „štafety“„štafety“„štafety“„štafety“    
                                    nejstaršími žáky těm nejmladším. Ta naše štafeta  bývá nejkrásnější na jaře, nejstaršími žáky těm nejmladším. Ta naše štafeta  bývá nejkrásnější na jaře, nejstaršími žáky těm nejmladším. Ta naše štafeta  bývá nejkrásnější na jaře, nejstaršími žáky těm nejmladším. Ta naše štafeta  bývá nejkrásnější na jaře,     
                                    kdkdkdkdy nám rozkvétá y nám rozkvétá y nám rozkvétá y nám rozkvétá pod okny a ve školním areálu.pod okny a ve školním areálu.pod okny a ve školním areálu.pod okny a ve školním areálu.    

    
    
    
         

      Ve čtvrtek 14. října jsme se zúčastnili již tradičního rituálu v naší škole, a to  
     sázení cibulek s prvňáčky. Prvňáčci byli zpočátku trošku ,,vykulení“, ale jinak  

                moc  hodní a šikovní, a tak nám práce šla rychle od ruky. 
                Celá tato akce byla velmi vydařená a zábavná. 

 
                                                                                       Míša Ondráčková 

 
 
 

                    
              
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 



 

PůJDEM SPOLU DO BETLÉMA…. 
Že by už Vánoce? Ale ne, to jen šesťáci byli na výletě v Hlinsku…. 
V pondělí 20. září jsme jeli do Hlinska. Navštívili jsme muzeum Betlém. Tam jsme si 
poslechli, jak se dříve vařilo a jedlo. Ochutnali jsme meltu, vánočku a zkusili jsme si uplést 
„jidáše“. Nejvíce se nám líbilo hraní na hospodáře. Nakonec jsme dostali moc dobrý, křupavý 
chléb. Potom jsme zamířili do městského muzea. Když jsme skončili prohlídku, šli jsme na 
náměstí a měli jsme hodinový rozchod. Do školy jsme se vrátili v 13:30. Výlet se nám moc 
líbil. 
 
 

           
 
 
 
 

 
Žáci 6. tříd 

 

 



 

Přiletěla k nám včelka Mája 
…a zavítala i se svými kolegyněmi do 7. tříd. Přinesl ji tam pan Pavel Doležal, 
který je v naší obci známým včelařem. Vše nám ukázal a o všem uměl 
zajímavě vyprávět. Beseda se uskutečnila v pátek        15. října a všechny 
nás moc bavila.  
                                                                                                                          

   

                                                                                                                           
                                                                                                                     Maruška Doležalová    
 
 
Žáci ze skupiny Výtvarné techniky se nám pochlubili, co všechno při hodinách vytvářejí. Jsme zvědaví, Žáci ze skupiny Výtvarné techniky se nám pochlubili, co všechno při hodinách vytvářejí. Jsme zvědaví, Žáci ze skupiny Výtvarné techniky se nám pochlubili, co všechno při hodinách vytvářejí. Jsme zvědaví, Žáci ze skupiny Výtvarné techniky se nám pochlubili, co všechno při hodinách vytvářejí. Jsme zvědaví, 
kolik nám zde vyrůstá budoucích Mickolik nám zde vyrůstá budoucích Mickolik nám zde vyrůstá budoucích Mickolik nám zde vyrůstá budoucích Michhhhelangelů nebo Leonardů !elangelů nebo Leonardů !elangelů nebo Leonardů !elangelů nebo Leonardů !    
Výtvarné techniky je jiné pojetí výtvarné výchovy. Nepoužíváme temperové a vodové 
barvy jako obvyklá klasická výtvarka. Naše techniky dodávají výrobkům tu správnou 
podobu, lépe řečeno „šmrnc“ – např. skládáme mozaiku ze sirek a špejlí. Často se při 
tomto předmětu velmi pobavíme – např. když se nám k mozaice přilepí i krabi čka od 
sirek, je to ale předmět i náročný na pečlivost (třeba když skládáme nebo stříháme 
papír) a nápaditost ( vlastní nápady se vysoce cení). Vždy se těšíme na další hodiny, kdy 
zas vymyslíme nové výrobky.    
                                                                                                                      Petra Macháčková    
 
 
 

                       

 
 
                                                                                                                           



 

                                                      TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ 

 
…..jak se krásně zpívá v…..jak se krásně zpívá v…..jak se krásně zpívá v…..jak se krásně zpívá v    naší známé písni. naší známé písni. naší známé písni. naší známé písni.     A že se právA že se právA že se právA že se právě teď na podzim posvícení slaví, ě teď na podzim posvícení slaví, ě teď na podzim posvícení slaví, ě teď na podzim posvícení slaví,     to jsme si všichni to jsme si všichni to jsme si všichni to jsme si všichni 
všimli. Jednak vidíme při projíždění obcemi kolotoče, někteří zvšimli. Jednak vidíme při projíždění obcemi kolotoče, někteří zvšimli. Jednak vidíme při projíždění obcemi kolotoče, někteří zvšimli. Jednak vidíme při projíždění obcemi kolotoče, někteří z    nás třeba ochutnali posvícenské koláče nebo nás třeba ochutnali posvícenské koláče nebo nás třeba ochutnali posvícenské koláče nebo nás třeba ochutnali posvícenské koláče nebo 
byli dokonce pozvaní na mbyli dokonce pozvaní na mbyli dokonce pozvaní na mbyli dokonce pozvaní na martinskou husu!artinskou husu!artinskou husu!artinskou husu!    
Na posvícení neboli na hody se těšili všichni. Kromě dobrého jídla znamenalo posvícení 
společnou zábavu, tanec, muziku a pochopitelně vydatné popíjení. Několik dnů se nedělalo 
nic jiného než vařilo, peklo a smažilo, nešetřilo se na množství. Protože každá vesnice měla 
posvícení v jiný den, byla to příležitost k četným návštěvám u příbuzných nebo přátel, které 
se vzájemně oplácely. Kromě posvícení, které souviselo se svátkem patrona místního kostela 
nebo s nějakým výročím, se skoro všude slavilo také posvícení havelské a martinské. 
A proč se posvícení slaví právě v těchto měsících? V té době už bylo po žních, končily 
podzimní práce na polích i v hospodářství a lidé měli více času na zábavu. Díky sklizni měly 
kuchařky v komorách dostatek zásob čerstvé mouky, vajec, tuku i masa. Nemuselo se šetřit, 
naopak bylo třeba sníst maso z poražených kusů při probírce stáda před zimou. 
A kde se vzaly termíny havelského a martinského posvícení? Svátek sv. Havla ( 16.října ) byl 
už od středověku důležitým dnem. Na venkově to byl jeden z tradičních termínů, kdy se 
odevzdávaly poddanské platy – většinou v naturáliích – obilí, vejcích a drůbeži. Někdy 
vrchnost své poddané při této příležitosti pohostila, jinde si vesničané uspořádali zábavu sami. 
Tradiční posvícení na sv. Martina ( 11.listopadu ) bylo zase doprovázeno jinou významnou 
událostí - od středověku to byl den, kdy čeleď končila svou roční službu a dostávala mzdu. Na 
sv. Martina se uzavíraly smlouvy mezi obcí a pastýřem, ovčákem či ponocným. 
Svatomartinská husa 
Připravovat pečenou husu na svátek sv. Martina je velmi starý zvyk. Zpívalo se o ní už 
v žákovských koledách z 15.století. Spolu s typickým pečivem patřila na stůl všude ve 
městech i na venkově. Někde se podle tradice martinská husa dělila mezi členy domácnosti 
podle přesného klíče. Čeledín si mohl například pochutnat na stehně, aby prý hodně běhal. 
Z obraných kostí se poté věštilo počasí. 
                                                                   
 
 
 
 

               
 
 
 
I I I I my se připojujeme smy se připojujeme smy se připojujeme smy se připojujeme s    blahopřáním všem Martinům, kteří budou mít svátek blahopřáním všem Martinům, kteří budou mít svátek blahopřáním všem Martinům, kteří budou mít svátek blahopřáním všem Martinům, kteří budou mít svátek ––––    opět jsme spočítali vopět jsme spočítali vopět jsme spočítali vopět jsme spočítali v    naší škole naší škole naší škole naší škole 
----    máme jich máme jich máme jich máme jich     tu 7 !tu 7 !tu 7 !tu 7 !    
Uvidíme, jestli letos přijede na bílém koni, jak se říká vUvidíme, jestli letos přijede na bílém koni, jak se říká vUvidíme, jestli letos přijede na bílém koni, jak se říká vUvidíme, jestli letos přijede na bílém koni, jak se říká v    našinašinašinašich pranostikách ( vloni zřejmě zaspal a předjela ch pranostikách ( vloni zřejmě zaspal a předjela ch pranostikách ( vloni zřejmě zaspal a předjela ch pranostikách ( vloni zřejmě zaspal a předjela 
ho dokonce Tereza !ho dokonce Tereza !ho dokonce Tereza !ho dokonce Tereza !))))    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            vaše redakcevaše redakcevaše redakcevaše redakce    



 

Rozhovor vRozhovor vRozhovor vRozhovor v    redakční radě:redakční radě:redakční radě:redakční radě:    
Tak naši deváťáciTak naši deváťáciTak naši deváťáciTak naši deváťáci    prý jedou do Národního…prý jedou do Národního…prý jedou do Národního…prý jedou do Národního…    
NNNNa co jedou?a co jedou?a co jedou?a co jedou?    
Naši furiantiNaši furiantiNaši furiantiNaši furianti…………    
Ale ne naši furianti, já myslím naše deváťáky!Ale ne naši furianti, já myslím naše deváťáky!Ale ne naši furianti, já myslím naše deváťáky!Ale ne naši furianti, já myslím naše deváťáky!!!!!!!!!    
No jasně, jenže Naši furianti se jmenuje ta hra, na kterou jedou!No jasně, jenže Naši furianti se jmenuje ta hra, na kterou jedou!No jasně, jenže Naši furianti se jmenuje ta hra, na kterou jedou!No jasně, jenže Naši furianti se jmenuje ta hra, na kterou jedou!!!!!!!!!    
Jo, aha…Jo, aha…Jo, aha…Jo, aha…    
    
    

Naše plánovaná návštěva 
Jak už je to zvykem, i my, letošní deváťáci, navštívíme Národní divadlo. Třídní  
učitelé nám zamluvili lístky na divadelní představení od Ladislava  
Stroupežnického „Naši furianti“. Prahu a Národní divadlo poctíme naší  
návštěvou ve středu 3. listopadu, a proto budeme mít ve čtvrtek ředitelské volno.  
Už se všichni moc těšíme!  
(PoznámPoznámPoznámPoznámkakakaka redakce : Samozřejmě se všichni těší i na divadlo,redakce : Samozřejmě se všichni těší i na divadlo,redakce : Samozřejmě se všichni těší i na divadlo,redakce : Samozřejmě se všichni těší i na divadlo, nejen nanejen nanejen nanejen na volno !volno !volno !volno !))))  

 
Národní divadlo  
Národní divadlo bylo poprvé otevřeno  
11. června 1881 na počest návštěvy  
korunního prince Rudolfa premiérou  
Smetanovy Libuše. Pak se v budově  
odehrálo ještě jedenáct představení  
a poté byla budova uzavřena pro  
dokončovací práce. Uprostřed nich,  
12. srpna 1881, došlo k požáru, který  
zničil měděnou kopuli, hlediště, oponu  
od Františka Ženíška i jeviště divadla.  
Po sedmačtyřiceti dnech byl veřejnou sbírkou vybrán milión zlatých, načež byly  
práce na divadle obnoveny. Již 18. listopadu 1883 divadlo otevřeli znovu  
Smetanovou Libuší. V 70. letech dvacátého století proběhla rekonstrukce a byly  
vystavěny nové budovy pojmenované „Nová scéna“. 
 
 
 
Ladislav Stroupežnický ( 1850-1892) 
Ladislav Stroupežnický byl český dramatik  
a dramaturg Národního divadla. Absolvoval  
pouze dvě třídy základní školy v Písku, poté  
pomáhal na rodinném statku. Zde se postřelil  
a následkem toho měl natrvalo zohavený  
obličej. Zanedlouho po nehodě se přestěhoval  
do Prahy, kde psal do několika časopisů.  
Nejdříve se pokoušel prosadit jako humorista,  
ale později začal pracovat v Národním divadle  
jako dramaturg. Zde v roce 1887 napsal divadelní hru Naši furianti, jejíž děj se  
odehrával ve vesnici Honice. Celá hra byla kritizována a lidé  
ji odmítali. Čas prověřil její kvalitu, a tak se stala jedním ze základních  
kamenů zlatého fondu české dramatiky. 
                                                                                     Dáša Brunclíková, Veronika Hlaváčová  



 

  

                                                  MUZIKÁL  CHICAGOMUZIKÁL  CHICAGOMUZIKÁL  CHICAGOMUZIKÁL  CHICAGO    

    
            Jedete poprvé se školou do pardubického divadla ??? Tak se máte na co těšit. 
Jako první  představení zhlédneme  krimi muzikál  CHICAGO,  na který pojedeme 
3.listopadu 2010. Neomezené možnosti města na břehu Michiganského jezera přilákají 
Roxie Hartovou, jež sní o kariéře na jevišti a chce být stejně slavná jako kabaretní hvězda 
Velma Kellyová. Místo na žebříčku slávy se ale obě objeví ve vězení, obviněné z úkladných 
vražd. Jejich obhajoby se ujme úspěšný právník, který z nich udělá v tisku oběti chlípných 
činů jejich manželů. Rozjede mediální divadlo, ve kterém se Roxie, znalá špinavých triků, 
stane přes noc hvězdou první velikosti, zatímco Velma zůstává ve vězení… 
           Víc už ale neprozradíme, počkáme si na představení. 
Broadwayská  inscenace Chicaga získala nejvyšší tamější divadelní cenu Tony Award.  
U nás  v hlavních rolích Martina Sykorová, Petra Janečková a Ladislav Špiner 
Režie Petr Novotný 
   
                                                                                                                               Katka Klátová 
                 
Rozhovor nám poskytli tři žáci zRozhovor nám poskytli tři žáci zRozhovor nám poskytli tři žáci zRozhovor nám poskytli tři žáci z    těch, kteří budou letos jezdit do divadla poprvé.těch, kteří budou letos jezdit do divadla poprvé.těch, kteří budou letos jezdit do divadla poprvé.těch, kteří budou letos jezdit do divadla poprvé.    
Vyzpovídaly je Maruška Doležalová a Tereza Košňarová:Vyzpovídaly je Maruška Doležalová a Tereza Košňarová:Vyzpovídaly je Maruška Doležalová a Tereza Košňarová:Vyzpovídaly je Maruška Doležalová a Tereza Košňarová:    
 
     1) Jak se těšíš do divadla ? 
     2) Co budeš dělat  v době rozchodu ? 
     3) Co si vezmeš na sebe ? 
 
 
  Jakub Lustyk  1)Těším se hodně .                                   Kristýna Doubravská  1) Těším se moc. 
                            2) Drbat s kamarády.                                                                       2) Budu nakupovat. 
                            3) Oblečení.                                                                                     3) Bílé kalhoty a   
                                                                                                                                         černé triko.     
 
                                                 Marie Dostálová  1) Jo , těším. 
                                                                                2)Budu chodit po obchodech. 
                                                                                3) Sukni 
 
 
         

                                                                                                                             
 

 
 



 

 
Sportovní události a komentáře….. 
 
 

 
  

 HROŠIÁDA 
                       

Atletická všestrannost v Hrochově Týnci 
Dne  30. září    se nejlepší sportovci z naší školy zúčastnili atletické všestrannosti v Hrochově 
Týnci. V této soutěži se utkalo 9 družstev a my jsme jako škola získali 1.místo.                
Srdečně  blahopřejeme. 
                                                                                                                            David Odvárka  
 
 
 
Běh lesní krajinou – vyhlášení výsledků 
 

    
 

     
 
 



 

Blahopřejeme vítězům a výsledky přinášíme na vedlejší stránce. 
Závod lesní krajinou – výsledková listina 
 
BBBBĚHHHH    ::::    
 
Dívky 6.tř                                                                      Chlapci 6.tř 
1.Kölblová  M.   6.B       9:58                                      1.Hromádka P.     6.B      8:38              
2.Loskotová L.   6.A       10:08                                    2.Stříteský R        6.A      8:59 
3.Dostálová  M. 6.B       11:22                                     3.Zach F.               6.A      9:42 
 
 
 
Dívky 7.tř.                                                                     Chlapci 7.tř   
1.Košňarová  T.   7.        11:23                                      1.Novák  M.          7.        8:37 
2.Zvárová  B.       7.         11:27                                     2.Krejčí  J.             7.        8:42 
3.Břeňová  D.      7.        12:56                                       3.Rompotl T.        7.        9:02 
 
 
 
Dívky 8.tř                                                                       Chlapci 8.tř 
1.Loskotová A.    8.A  9:59                                            1.Pitra J.                8.B      9:14  
2.Pospíšilová K.   8.B  10:32                                          2.Dachovský P.     8.A      9:58 
3.Loskotová N.    8.A  10:46                                          3.Rejent M.           8.A     13:43 
 
 
 
Dívky 9.tř                                                                       Chlapci 9.tř 
1.Macháčková  P.  9.A   9:25                                         1.Trunec J.           9.A      9:08 
2.Hromádková  N.  9.A                                                  2.Pecina  Z.          9.A      9:16 
3.Zvárová  A.          9.B                                                  3.Svoboda M.      9.B      11:10 
 
 
 
 

JÍZDA NA KOLE : 

 
Chlapci 8.-9.                                                                   Chlapci 6.-7.  
1.Klofát J.            9.B     17:29                                       1.Lettl M.               7.      22:00 
2.Halouska  S.     9.B     18:34                                        2.Vopařil  Š.            6.B     
3.Vopařil  M.       8.A     19:34                                       3.Svoboda  M.        7.      24:45 
 
 
 
 
Dívky 
1.Rybičková  J.      9.B      24:12 
2.Bartošová  K.      6.B      37:04 
3.Macháčková  E.  6.B       38:27 
                                                                                                            Zpracoval: David Odvárka 



 

DUŠIDUŠIDUŠIDUŠIČKYKYKYKY  VERSUS HALLOWEVERSUS HALLOWEVERSUS HALLOWEVERSUS HALLOWENNNN    

Pod názvem Dušičky se dnes ukrývají hned dva svátky, jimž patři první dva listopadové dny -

svátek Všech svatých a Památka všech zemřelých či lidově dušičky.    

Kořeny této tradice tkví v prastarých keltských rituálech. Památka se slaví od 10. století, v zemích s 

křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit 

na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat 

přesvědčení, že život hrobem nekončí.  Památka věrných zemřelých se slaví den po 

slavnosti Všech svatých 1. listopadu. V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé 

vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu „slaví“. Modlitba za 

zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení 

eucharistie.  Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se 

takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13.století se tento zvyk rozšířil po 

celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk 

potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve 

Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro 

celou církev. Anglikánská církev slavení této památky zrušila, avšak někde byla památka obnovena 

v rámci anglokatolického hnutí. Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto důsledná: Martinu 

Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo potlačit. 

A aby to bylo ještě o trochu složitější, začala se v poslední době v celé Evropě ujímat i americká 
podoba tohoto svátku – halloween. 

                                                                                                                                                                                HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN    

 

          Halloween je svátek, který se slaví 31. října.  Děti se většinou oblékají do strašidelných kostýmů 
a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat  (Koledu nebo Vám něco provedu) a 
„koledují“ o sladkosti.  Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, 
Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu atd. V Česku se Halloween moc neslaví.     
Původní název byl Hallowen - zkratka z anglického All-hallow-even (doslova: Předvečer / vigilie 
všech svatých / první nešpory). Halloween vychází původně z pohanského (keltského) svátku Samhain 
- pohanského nového roku (konce pohanského léta).  Uživá se také název předvečer svátku Všech 
svatých. Pravděpodobně má i návaznost na křesťanský svátek Všech svatých. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř. Dále čarodějky, 
duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Barvy:černá a oranžová. 

                                                    připravily Tereza Sodomková a Tereza Vašková    
 

                      



 

Hele, co kdybychom upekli duchy?Hele, co kdybychom upekli duchy?Hele, co kdybychom upekli duchy?Hele, co kdybychom upekli duchy?
Upekli? Snad vyvolávali, ne ?Upekli? Snad vyvolávali, ne ?Upekli? Snad vyvolávali, ne ?Upekli? Snad vyvolávali, ne ?
Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!

    

 
 co potřebujeme                

                                    
                                    
                                    
                                    

    

 
1) Z másla,cukru,sunarky, vanilkového cukru a žloutku
zpracujeme těsto. 
2) Přikryjeme jej potravinovou folií a necháme v
ledničce asi 2 hodiny ztuhnout.
3) Z těsta vymodelujeme duch
část přilepíme piškoty. 
4) Duchy položíme na potravinovou folii.
5) V hrnci s vodou rozehřejeme bílou polevu a pomocí
lžičky duchy celé polijeme.
6) Než poleva úplně zatuhne, připevníme jim oči
z čokofloků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hele, co kdybychom upekli duchy?Hele, co kdybychom upekli duchy?Hele, co kdybychom upekli duchy?Hele, co kdybychom upekli duchy?    
Upekli? Snad vyvolávali, ne ?Upekli? Snad vyvolávali, ne ?Upekli? Snad vyvolávali, ne ?Upekli? Snad vyvolávali, ne ?    
Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!Ale ne, tihle se pečou. Mám na ně prima recept!    Připravila ho Maruška Doležalová.Připravila ho Maruška Doležalová.Připravila ho Maruška Doležalová.Připravila ho Maruška Doležalová.

    

DuchovéDuchovéDuchovéDuchové    

         250 g másla,  250 g moučkového cukru,

                                    250 g sunarky, vanilkový cukr,                                                                             
                                    potravinová folie, mísa,     
                                    hrnec, čokofloky, malá lžička, 
                                    1 žloutek              

Z másla,cukru,sunarky, vanilkového cukru a žloutku 

Přikryjeme jej potravinovou folií a necháme v 
ledničce asi 2 hodiny ztuhnout. 

Z těsta vymodelujeme duchy a na jejich spodní 

Duchy položíme na potravinovou folii. 
V hrnci s vodou rozehřejeme bílou polevu a pomocí 

celé polijeme. 
Než poleva úplně zatuhne, připevníme jim oči 

Připravila ho Maruška Doležalová.Připravila ho Maruška Doležalová.Připravila ho Maruška Doležalová.Připravila ho Maruška Doležalová.    

250 g másla,  250 g moučkového cukru, 
250 g sunarky, vanilkový cukr,                                                                             



 

                                   Státní svátek – 28.říjen 

 V roce 1988  byl znovu uzákoněn 28.říjen jako státní 
svátek ČSSR.  Kulatá výročí také oslavilo vyhlášení 
samostatnosti ČSR z roku 1918 a schválení Zákona 
o československé Jeduaci z roku 1968.  

 
 
 
 
 
Vyhlášení samostatnosti Československa 28. října 1918 

 

Tento svátek se vTento svátek se vTento svátek se vTento svátek se v    naší obci slaví každoročnnaší obci slaví každoročnnaší obci slaví každoročnnaší obci slaví každoročně lampionovým průvodem, při kulatém výročí jsme měli možnost ě lampionovým průvodem, při kulatém výročí jsme měli možnost ě lampionovým průvodem, při kulatém výročí jsme měli možnost ě lampionovým průvodem, při kulatém výročí jsme měli možnost 
obdivovat i ohňostroj. Zajímalo nás, odkud se tyto novinky vzalyobdivovat i ohňostroj. Zajímalo nás, odkud se tyto novinky vzalyobdivovat i ohňostroj. Zajímalo nás, odkud se tyto novinky vzalyobdivovat i ohňostroj. Zajímalo nás, odkud se tyto novinky vzaly,,,,    a tak jsme jejich historii zjistili i pro Vás.a tak jsme jejich historii zjistili i pro Vás.a tak jsme jejich historii zjistili i pro Vás.a tak jsme jejich historii zjistili i pro Vás.    

                                                                LAMPIONLAMPIONLAMPIONLAMPION    

 

Původní nápad lampiónů pochází z válečných tažení ve 
východní Asii, kde se lampiony používaly jako 
signalizační zařízení. Poprvé je použil vojenský stratég 
Zhuge Liang. Naštěstí lampiony nesloužily jenom ke 
správnému načasování útoků, ale svoje kouzlo dostaly i v 
různých rituálech. Dnes lampiony slouží pro zábavu a 
jako dekorace. Svoje místo si tedy najdou na svatbách, 
večírcích a různých oslavách.  

Materiál a výroba 

Lampiony jsou vyrobeny z olejovaného rýžového papíru a bambusového rámu, uvnitř 
obsahují voskový hořák. Ten slouží pro naplnění balónu teplým vzduchem, který umožňuje i 
let lampionu. 

  

 

HISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIE        OHOHOHOHňOSTROJOSTROJOSTROJOSTROJů    
Ohňostroje nejsou jen záležitostí několika posledních desítek let, ale mají za sebou možná až 
nečekaně dlouhou historii. Nejzajímavější střípky z historie ohňostrojů se můžete dočíst 
v následujících odstavcích. 
Historie ohňostrojů je spojena s historií černého, respektive střelného prachu. Patrně první 
zmínka je datována na přelom našeho letopočtu, kdy se v Číně používá k lékařským účelům 
směs ledku a síry, tedy základních substancí střelného prachu. 
Ale již za dynastie HAN (206–220 před naším letopočtem) sloužil k výrobě petard bambus, 
který se upravoval (patrně pražením). Takto upravený bambus (známý jako "bian pao") 
dokázal vydávat velký hluk, který sloužil k zahánění zlých duchů. Vynález střelného prachu 
a prvního opravdového ohňostroje je spojován s Čínou, i když by se měla brát v potaz i Indie.  



 

Přesné datum vynálezu střelného prachu již patrně nezjistíme, nicméně od té doby jakákoli 
událost – např. narození, smrt, svatba, korunovace, oslava Nového roku se staly podnětem pro 
"pyrotechniky". 
Mimo čínské uzemí však informace o střelném prachu a ohňostrojích pronikaly velmi pomalu. 
Znalost výroby střelného prachu přešla z Orientu nejprve do Byzance a teprve ve 13. století 
do ostatních států Evropy. Například teprve v jedné z kronik ze 14. století kronikář připisuje 
freiberskému mnichovi Bertholdu Schwarzovi "vynález střelného prachu". První zmínka 
o výrobě střelného prachu v Čechách je z roku 1432, hlavní surovinou byl samozřejmě sanytr 
(ledek draselný). 
V Čechách se pořádalo nejvíce ohňostrojů patrně za vlády Rudolfa II. Habsburského (1552–
1612). Rudolf II., známý též jako "vladař alchymista", shromáždil u svého dvora mnoho 
alchymistů, vědců, malířů a sochařů z celého světa, kteří, mimo jiné, prováděli chemické 
pokusy a sestavovali ohňostroje. Známou osobností v tomto oboru byl kupříkladu malíř 
a sochař Giuseppe Arcimboldo. 
Ovšem znalost výroby střelného prachu a výroby ohňostrojů se rychle šířila a stejně jako 
v Číně i zde nemohl ohňostroj chybět u žádné významné události nebo zábavy šlechty. 
 

                                
 
                                   Vyobrazení královského ohňostroje na řece Temži v roce 1749 
Patrně většina zná hudební dílo "Hudba ke královskému ohňostroji" zkomponované Georgem 
Fridrichem Händelem v roce 1794. Mělo oslavovat mírovou smlouvu uzavřenou o rok dříve 
ve městě Cáchy. 
Do Ameriky s sebou přivezli své nadšení pro ohňostroje první přistěhovalci. Ohňostroje 
a černý prach (jedna ze součástí střelného prachu) byly využívány již dlouho před americkou 
válkou za nezávislost.  
Je například zajímavé, že úplně první oslava Dne nezávislosti se konala v roce 1777, tedy šest 
let před tím, než samotná válka za nezávislost skončila. A ohňostroje byly samozřejmě 
součástí těchto oslav.  
 

Také v roce 1789 byla inaugurace George Washingtona doprovázena ohňostrojnou show. 
A obliba hluku a barev přetrvala až do dneška... 



 

    

PASOVÁNÍ NA RYTÍřE řÁDU čTENÁřSKÉHO    

          
 
 
V pondělí 4.října nastal pro žáky 2.třídy významný okamžik – byli v obřadní síni obecního 
úřadu slavnostně pasování na rytíře. A ne jen tak ledajakého řádu, ale přímo řádu 
čtenářského!  
Všem jim blahopřejeme a doufáme, že budou nad knihami trávit co nejvíce pěkných chvil.  
 
 

                                                                           
 
                                                                                                                                     redakce 
    

    

    

    

PRANOSTIKY :PRANOSTIKY :PRANOSTIKY :PRANOSTIKY :    

    
Připravil Připravil Připravil Připravil pro Vás Jakub Lustyk. Sami si můžete ověřit, nakolik jsou pravdivé.pro Vás Jakub Lustyk. Sami si můžete ověřit, nakolik jsou pravdivé.pro Vás Jakub Lustyk. Sami si můžete ověřit, nakolik jsou pravdivé.pro Vás Jakub Lustyk. Sami si můžete ověřit, nakolik jsou pravdivé.    
    
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři. 
1.11. Den všech svatých je poslední, který léto zahání. 
2.11. Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 
9.11. Svatý Teodor, mrazy lezou z hor. 
11.11. Na svatého Martina, kouřívá se z komína. 
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. 
22.11. Svatá Cecílie, sněhem pole kryje. 



 

Je-li Kačenka nemocná, bývá Barbora neškrobená. 
30.11. Na svatého Ondřeje, ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše, už je zima celá naše. 
Jaký den na svatého Martina, taková též zima. 
19.11. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě. 
Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu. 
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu. 
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 
    

    

    

    

    

    

LITERÁRNÍ KOUTEK…..LITERÁRNÍ KOUTEK…..LITERÁRNÍ KOUTEK…..LITERÁRNÍ KOUTEK…..    

    
Jako první nám na naše stránky přispěl Vojta Černý. Jeho přispění asi původně nebylo až tak úplně Jako první nám na naše stránky přispěl Vojta Černý. Jeho přispění asi původně nebylo až tak úplně Jako první nám na naše stránky přispěl Vojta Černý. Jeho přispění asi původně nebylo až tak úplně Jako první nám na naše stránky přispěl Vojta Černý. Jeho přispění asi původně nebylo až tak úplně 
dobrovolné, když si vezmeme název jeho slohovky….. dobrovolné, když si vezmeme název jeho slohovky….. dobrovolné, když si vezmeme název jeho slohovky….. dobrovolné, když si vezmeme název jeho slohovky…..     
Ale zase na druhou stranu, když žácAle zase na druhou stranu, když žácAle zase na druhou stranu, když žácAle zase na druhou stranu, když žáci dělají to, co se nemá, podívejte, jak hned máme zajímavé názvy i dělají to, co se nemá, podívejte, jak hned máme zajímavé názvy i dělají to, co se nemá, podívejte, jak hned máme zajímavé názvy i dělají to, co se nemá, podívejte, jak hned máme zajímavé názvy 
slohových prací!  slohových prací!  slohových prací!  slohových prací!      
    
    
    
    
    
                                           Proč se nebudu houpat na židli? 
                                                         ( zamyšlení ) 
 
 
     Přemýšlím nad tím, proč jsem se houpal na školní židli a ještě k tomu při vyučování. Asi 
jsem měl zrovna vše hotové a ve chvilce, kdy jsem čekal, až dopíší ostatní spolužáci, jsem se 
zaklonil a s židlí spadl na zem.  
Ještě že jsem dobře dopadl a nic jsem si nezlomil. 
 Říkám si, ještě že to i ta židle vydržela a nemusím ji spravovat nebo platit. Houpání při 
vyučování není vůbec vhodné, to jsem poznal. Svým pádem jsem vylekal ostatní spolužáky, 
učitele a zároveň odvedl jejich myšlenky od vyučování. To, že jsem se houpal, nebyl dobrý 
nápad. Myslím si, že kdyby se každý žák houpal na židli, tak by byly k dnešnímu dni všechny 
židle zničené.  Z té židle jsem rozhodně nespadl schválně, ale to mě ani trochu neomlouvá. Po 
tom pádu jsem si uvědomil, že se houpat zkrátka nemám. Někteří spolužáci se také houpou, 
ale asi musí také nejprve spadnout, aby si uvědomili, že se to prostě nemá.   
A co jsem si z toho všeho vzal?  Už se nebudu ve třídě houpat na židli, protože si mohu udělat 
nějaký úraz a zároveň tím pořádně vylekám ostatní ve svém okolí.   
 
 
                    Vojtěch Černý 9.B 
 
 
 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

    
Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:
 
 
Jak  chtěla ryba přeplavat oceán
 

Jednoho krásného dne se ryba jménem Pája rozhodl p
s rodinou a vyplul. Cestou uvid
chvíli počkal, pak se vydal na další cestu a zažíval 
     
byl na druhé straně!“ Nastala t
vyplul hladový a ani během cesty se nikde nenaskytlo jídlo. Poda
konec oceánu, takže byl tak šť
k ní a zeptal se, jak se jmenuje. Rybka mu odpov
ale krásné jméno!  A já se jmenuji Pája.“
a zamilovali.  Za tři dny měli svatbu. A žili spolu š

 
 

 

 
Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.
    
    
    
    

Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:Dále nám žáci 6.třídy přispěli komiksem:    

eplavat oceán 

Jednoho krásného dne se ryba jménem Pája rozhodl přeplavat oceán. Rozlou
rodinou a vyplul. Cestou uviděl, že proti němu plave žralok, a tak se schoval za kámen. Tam 

kal, pak se vydal na další cestu a zažíval spoustu dobrodružství.  
 Když byl v půlce oceánu, povzdechl si :,, Kéž bych už 

!“ Nastala třetí noc jeho cesty. Pája se schoval v sasankách. Další den 
hem cesty se nikde nenaskytlo jídlo. Podařilo se mu ale do

konec oceánu, takže byl tak šťastný, že ho i hlad přešel. Potom se otočil a uvid
ní a zeptal se, jak se jmenuje. Rybka mu odpověděla : ,,Já jsem Marcela“.  Pája 

ale krásné jméno!  A já se jmenuji Pája.“    Potom se 
ěli svatbu. A žili spolu šťastně až do smrti. 

Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.Děkujeme a těšíme se na další zajímavé příspěvky.    

eplavat oceán. Rozloučil se 
mu plave žralok, a tak se schoval za kámen. Tam 

  
lce oceánu, povzdechl si :,, Kéž bych už 

sasankách. Další den 
ilo se mu ale doplout na 
čil a uviděl rybu. Připlul 

la : ,,Já jsem Marcela“.  Pája řekl:,, To je 
Potom se do sebe zakoukali 

 



 

       JAZYKOVÁ ŠKOLA      ANGLIČTINA                     JACK O´LANTER: 

A jack-o'-lantern (formerly also known as a Jack o' the lantern) is typically a carved pumpkin. It is 
associated chiefly with the holiday Halloween, and was named 
after the phenomenon of strange light flickering over peat bogs, called 
ignis fatuus or jack-o'-lantern. In a jack- o'-lantern, typically the top is 
cut off, and the inside flesh then scooped out; an image, usually a 
monstrous face, is carved onto the outside surface, and the lid 
replaced. At night, a light is placed inside to illuminate the effect. 

Jack o´lanter is the american holiday ford dead people.                                       Jakub Lustyk 

 

     Vybarvi:   ( pro ruštináře)  1 - жёлтый 
          2 - красный 
          3 - коричневый  
          4 - голубой 
           5 – коричневый 

Matrjoška je název tradiční ruské duté dřevěné 
soustružené malované panenky vejčitého tvaru, kterou 
lze rozložit a jež v sobě skrývá několik dalších čím dál 
menších dřevěných panenek, které lze rovněž rozložit, s 
výjimkou nejmenší, která je zcela ve středu této 
soustavy panenek.                                     Jakub Klofát 

     Tajenka 

Přelož slova v legendě: 

    

(německy) 

KOZA           

CHUŤ         

PŮL         

MĚSÍC           

MAĎARSKO             

NAVŠTÍVIT                 

VĚK           

Doplň do textu slovo,které ti vyšlo v tajence: 

………………. ist es besser als in der Schule . 

 



 

Pozor, pozor!  Opět je vám na stopě policie! A docela 

naštvaná!!! 

 
Ptáte se proč? Když jsme do minulého čísla tuto rubriku vymýšleli, říkali jsme si, jestli 
do ní budeme vůbec mít co dávat. Vždyť se nám všem líbí, jak se neustále něco v naší 
škole vylepšuje, každou chvíli máme něco nového, tak kdo by to chtěl ničit? 
Pak se nám ale v jednom dni povedlo sednout si na žvýkačku umně narafičenou na židli, 
cestou z oběda jsme viděli nakousnutou buchtu ,,odloženou“ na skříni na chodbě,  na 
chodníku před školou se nám podařilo uklouznout po slupce od banánu. Takže nás ještě 
nějaký čas asi potřeba bude….. 
Bylo by ale prima, kdybyste i vy sledovali věci kolem sebe a dávali nám i své příspěvky o 
tom, co se vám líbí a co ne. Rádi je uveřejníme.    

    
 Líbí se nám : 
                                                                                                                                                                

 
 
naše stávající krásné hřiště a to že nám u školy vyrůstá nové….. 
 
 
Líbí se Vám? 

 
 
…..když si někteří pořád ještě pletou okolí nejen hřiště, ale i celé školy, se skládkou 
odpadků?  
 
 
 



 

HALLOWEN´S PÁRTY….. 

 
proběhla v naší škole v úterý 26. října. Žáci 9.ročníku připravili pro d ěti z 1. stupně 
nejen krásnou výzdobu a dekorace, ale i zajímavé úkoly, jejichž zadání probíhala 
v angličtině. Vše se moc hezky vydařilo, deváťákům i paní učitelce děkujeme za 
přípravu této akce a žákům 1.stupně za snahu při plnění úkolů. 
 

                  
                                                                                                                                                                                               
 
 
Předáváme Vám zprávu z Dětské tiskové agentury, která přišla na adresu našeho časopisu: 
 
DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA 
DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA – PRO DĚTI, O DĚTECH, ALE PŘEDEVŠÍM S DĚTMI 
www.dta.cz, dta@dta.cz, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4, tel. 241 484 32, 603 426 422 
PŘÍDAVEK 
příloha školních časopisů 
ŘÍJEN 2010 
CO BYSTE PORADIL DĚTEM? 
odpovídá režisér Václav Vorlíček 
Aby si pěstovaly fantazii. V tom nejranějším věku to začíná čtením pohádek. To říkám vlastně svoji osobní zkušenost. 
Když jsem ještě neuměl číst, tak mi rodiče četli nebo jsem poslouchal vyprávění babičky, dědečka.Takže pěstovat fantazii. 
Všechno, co na světě vzniklo, co je nové, co je neobvyklé, třeba i výlet na Měsíc (někoho to muselo napadnout, že by se tam 
rád podíval, začal na tom pracovat a jednoho dne tam stanula lidská noha), všechny vynálezy, které byly, tak pocházejí od 
lidí, kteří mají fantazii. A kdo na to bude připraven, bude si fantazii pěstovat, tak bude zásobovat svět dalšími nápady a 
vynálezy a prožije život ve štěstí a radovánkách. 
(Jak se budí princezny, Arabela, Létající Čestmír, Což takhle dát si špenát, Dívka na koštěti a mnoho dalších filmů natočil 
režisér Václav Vorlíček. Právě teď dokončuje pokračování Dívky na koštěti.) 
PYTHAGORIÁDA 
34. ročník soutěže pro ZŠ 
Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníku základních škol a jim 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. 
Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této 
soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být matematickým talentem. Zájemci o tuto soutěž se přihlásí 
do 30. 11. 2010 u učitele pověřeného vedením školního kola Pythagoriády (zpravidla učitele matematiky), který žákům zadá 
soutěžní úlohy. Školní kolo probíhá od prosince do ledna pro 5.ročníky a od ledna do února pro 6.,7. a 8.ročníky ZŠ a jim 
odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Pověřený učitel vyhodnotí řešení úloh školního kola a úspěšné řešitele navrhne do okresního kola. 
 
Kdo režíroval film Tri o říšky pro Popelku? Odpověď pošlete do 30.11.2010 
 na dta@dta.cz a můžete vyhrát jednu z pěkných cen. Do předmětu napište SOUTĚŽ. 

A ještě pro Vás máme jednu pozvánku: 
Marek Rejent z 8.A si připravil obsáhlou až vyčerpávající prezentaci o J. Rowlingové a 
především o Harrym Potterovi. Jeho oponentkou ( to znamená, že ho neustále bombarduje 
dotěrnými otázkami ) je Nikola Holanová. Pokud máte ve vaší třídě o toto téma zájem, 
domluvte si s Markem termín. 
 
 
 
 



 

 
 
V úterý 26. října dokázalo okolo 70 žáků, jak mají školu rádi. Rozhodli se v ní totiž i přespat! Uskutečnila 
se v pořadí již třetí Noc s e-Twinningem, tentokrát na téma Neobvyklé místo k odpočinku. My jsme si 
přidali ještě něco navíc – podle našeho rozpracovaného projektu jsme si dali pracovní název „ Nový 
epochální výlet Čecha a Lecha, tentokrát do 25. století. “ Šest skupin se zde utkalo v boji o vládu 
v Čechách - bojovalo se v důvtipu, šikovnosti, schopnosti spolupráce. A kdo že byl nejlepší? Každá 
skupina byla v něčem vynikající a nepřekonatelná, takže boj byl nerozhodný. A kdo že bude v tom  
25. století vládnout? Počkáme si a uvidíme… 
 

                 
     
 Překládáme z finštiny…..                                                    Vyrábíme zvíře dle instrukcí….. 
 

                 
         
  A takhle dopadlo – jmenuje se Dva v jednom…..                            Dort se nepekl jeden, ale hned šest    
 
                                                                                                                             

                 
 
   Každá skupina předvedla své vystoupení…..                                  Vše sbaleno, nashledanou za rok! 
 


