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Rozhovor s paní ředitelkou
Romanou Loydovou
Co u nás na škole funguje dobře a co byste chtěla
zlepšit?
Hodně věcí, které fungovaly dobře, se zrušily kvůli covid
opatřením. Myslím, že za uplynulý rok se podařilo dobře
nastavit online výuku. Před coronou dobře fungoval
školní parlament. Jelikož se v současné době nesmí
míchat třídy, tak se žáci ze školního parlamentu
neschází. Jakmile opadnou některá opatření, tak budu
ráda, když opět začne fungovat. Myslím, že plno
podnětů a nápadů vzešlo z žáků. Chtěla bych, aby se vše
zase vrátilo do normálu. Minimálně tento rok bude ještě
zavřený bufet. Tak uvidíme, co bude příští rok.

Co nového se tu během prázdnin podařilo
přichystat?
Proběhla rekonstrukce záchodů a vymalovalo se.
Zakoupili jsme také nové interaktivní tabule. Peněz
není tolik, aby se toho dalo udělat více.

Co chystáte v tomto školním roce?
Co mi situace dovolí. Je to všechno závislé na tom, co
bude dovoleno. Budu ráda, když budou projektové
dny, lyžařský výcvik a Den dětí - první a druhý stupeň
dohromady. Podobně jako byl před třemi lety.

Které úspěchy byste vyzdvihla?
Máme se čím chlubit. Máme sportovní i výtvarné
úspěchy, ale také se nám zadařilo v online olympiádách,
kde se někteří žáci dostali až do národního finále.

Na co jste na naší škole nejvíce pyšná?
Na rovinu... na žáky a učitele, kteří k sobě našli cestu a
mají mezi sebou respekt. To je to nejdůležitější.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?
Práce s lidmi. Když vidím, že se daří a že je tu dobrá
atmosféra. To mě baví.

Jaký máte názor na vyjadřování dnešní mládeže?
Já si myslím, že děti jsou pořád stejné. Někdy by mohly
trošku krotit svoji vulgaritu. Ale mám takový poznatek, že
slečny jsou někdy vulgárnější než kluci.

 



 

Vzpomínáte z dětství na své učitele dobře?
Vzpomínám. Jsou ale mezi nimi i tací, kteří mi nic nedali. Na prvním
stupni je velice důležité jakou dostanete paní učitelku, když jste s ní pět
let. A na druhém stupni potom máme často rádi ten předmět, ze
kterého jsme měli učitele, který nám něco dal a nemusí to být vždy
učitel, se kterým je zábava. Na srandu si můžeme chodit do kina. Musí
to být někdo, koho respektujeme a který je spravedlivý a má pravidla,
která dodržuje i on sám.

Jaký máte zážitek ze školních lavic?
No...různé zážitky. Některé se nedají zveřejnit. My jsme např. měli ve
třídě kluka, který sprostě nadával učitelce. A mě učitelka vybrala, abych
tomu klukovi napsala poznámku do jeho žákovské. To je jeden z těch
nepříjemných zážitků.

Co pro vás znamená ZŠ Mládeže?
Srdcovka. Sama jsem tu chodila na základku a po mateřské dovolené
jsem sem nastoupila jako učitelka. Pro mě je to srdcová záležitost

Autor článku: Zdeněk Jelínek

jaká je Vaše oblíbená hudba?
Úplně vše. Přes prázdniny jsem chodila na
různé koncerty. Mám ráda Robbieho
Williamse, staré písničky i cimbálku. Fakt
všechno.

Čtete ráda knížky?
Čtu teď historické knížky, romány z období
druhé světové války. Mám rozečtenou i
nějakou faktografii. Momentálně čtu
zajímavou knížku ze 14. století.

Jak plánujete trávit Halloween?
Tento svátek mi osobně nic neříká.
Maximálně si vystavím dýni.



  Původně se jedná o keltský svátek, který připadne každý rok na 31. října.
Halloween jako takový se slaví především v anglicky mluvících zemích a často
je znám také jako Svátek Všech svatých. Keltové vnímali tento den jako přelom
mezi létem a zimou, ale také jako přelom mezi světem živých a mrtvých. Lidé
proto stavěli v tento den oltáře, pomocí kterých se chtěli spojit s mrtvými.
Oltáře často zdobili pomocí per, zvířecích lebek nebo svíček. 
Dnešní podoba Halloweenu je zaměřena především na děti, které se
převlékají do kostýmů a obcházejí domy s koledou. Na dveře klepou se slovy
trick a treat (koledu nebo kletbu). Pokud jim majitelé domu dveře neotevřou a
nedají dětem sladkost, často děti majitelům provedou drobnou rošťárnu.
  Další tradicí je vyřezávání dýní - jack-o´- lanterns, kterými lidé často zdobí své
domy a celé ulice. Název dýní je odvozený od staré legendy. Jack byl opilec a
šprýmař. Jednou, právě v předvečer všech svatých, se tak opil, že upadl do
bezvědomí a postupně ho začala opouštět jeho duše. Už na jeho duši čekal
ďábel, když v tom se Jack probudil. Pomocí lsti nakonec ďábla přelstil a vyloudil
z něj smlouvu, která mu zaručila, že ho do pekla nikdy nepřijmou. Jack se po
probuzení vrátil ke svým tradicím a většinu času opět věnoval pití. Rok se s
rokem sešel a opět v Den Svátku Všech svatých Jack umírá. Jackova duše se
vydala do nebe, protože měl smlouvu s peklem, že tam se nikdy nedostane.
Do nebe však Jackovu zhýralou a neřestnou duši nevpustili. Jack zůstal
najednou sám v temnotách a propadal se v zoufalství. Nakonec se ďáblovi
Jacka zželelo a dal mu žhavý uhlík, který měl vždy na výročí své smrti, tedy 31.
října nosit a ohřívat se jim.
  Mezi další tradice patří halloweenský průvod, kde děti často soutěží o
nejlepší masku, vyprávění hororových historek nebo symboly čarodějnic,
kostlivce a kočky.

 

Halloween



Jak lidé slaví Halloween
Halloween je svátek, kde si děti chodí pro bonbóny, chodí si užívat, chodí
oblečení  v kostýmech….V každé zemí se Halloween slaví jinak
 

USA: 
Lidé, kteří žijí v USA, se připravují na Halloween předem.  Mají ve zvyku dělat
venkovní výzdobu domů, děti i dospělí se strojí do strašidelných kostýmů.
Jejich ulice a domy jsou vyzdobeny dýněmi. V dýních jsou zapálené svíčky, aby
odehnaly zlé duchů.  

Kanada: 
Kanaďané vyřezávají dýně a domy zdobí suchým kukuřičným listím. Stejně
jako v USA chodí děti pro koledu od domu k domu. 

Francie: 
Francouzi se k Halloweenu staví spíše skepticky. I přesto se tento svátek
zakořenil, zejména v obchodech. I zde lidé slaví v dobových strašidelných
kostýmech. Koledování sladkostí je spíše vzácné, pokud existuje, koledníci
nechodí po domácnostech, ale po obchodech. 

Čína: 
V Číně jsou rozsvíceny svíčky a ohně v domech i na ulicích, aby osvěcovaly
cesty duchům. Světla svíček mají ukázat cestu do nebe.
  

Irsko:  
Irsko, kolébka tohoto svátku, Halloweenem opravdu žije. Děti ve strašidelných
kostýmech obchází domy v sousedství a čekají na koledu. Pokud se koledy
nedočkají, natřou vstupní dveře domu třeba zubní pastou nebo syrovými
vejci. 

Autor textu: Regina Peřinová



Dušičky
  Zatímco v anglicky mluvících zemích se každý rok ke konci října slaví
Halloween, u nás v (1)................................. se slaví Dušičky neboli Památka
zesnulých. Svátek zesnulých připadne každý rok na 2. (2)........................ a jde
především o vzpomínku na ty, kteří již nejsou mezi námi.
  Památka zesnulých pochází původně od Keltů, kteří 31. říjen považovali za
den mezi světem živých a mrtvých. V tento den se často lidé převlékali do
(3)...................... a pomocí vydlabaných (4)................. pomáhali mrtvým na cestě
do podsvětí.
  V České republice je Památka zesnulých spojena s řadou tradic a pověstí.
Jednou z tradicí je pečení bochánků ve tvarů (5)..............., pro které si dříve
chodili koledníci, případně se v daný den rozdávalo (6).................. .
  Dnešní tradice jsou spojeny především se vzpomínkou na naše blízké, kteří
tady již nejsou. Proto je dnešní tradicí připravit (7)................., (8)................. nebo
alespoň drobnou (9)..................... a vyrazit na hrob dané osoby a v tichosti
zavzpomínat na společné chvíle a zážitky.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7) (8) (9)

Pomocí obrázků doplň chybějící slova do textu.



Autor křížovky: Regina Peřinová

Vyplň křížovku. Správné odpovědi najdeš v předchozích textech.



 Strach nebo fobie? 
Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Jde o
normální reakci na nebezpečí nebo ohrožení. Ve chvíli, kdy je strach
chorobný, přestává plnit ochrannou funkci a naopak nám
komplikuje každodenní život, mluvíme o  fobii.  Fobie patří mezi
nejrozšířenější poruchy. Jedná se o přehnaný strach z objektů nebo
situací. Trpí jimi více jak 10 % populace a rozlišujeme jich okolo 500
různých typů. Lidé mají tendenci se obávaným situacím nebo
podnětům vyhýbat a pokud to není možné, prožívají až
paralyzující nepříjemné pocity. Pomoc odborníků lidé většinou
vyhledávají až v momentě, kdy fobie zasahuje do jejich plného
fungování.  

 
 Jak poznat fobii?

Příznaky se začnou objevovat při setkání s faktorem vyvolávajícím
úzkost, v očekávání situace či při pomyšlení na situaci nebo
objekt, příp. při pohledu na fotografii atp. Příznaky lze rozdělit na
psychické a fyzické. 

Psychické
příznaky

tělesné
příznaky

 
úzkost 

pocit ohrožení 
napětí, neklid 

 
 

 
bušení srdce, zrychlený puls 

chvění se či třes 
pocení 

sucho v ústech 
obtížné dýchání 

 



Jaké fobie rozlišujeme?
agorafobie

 Patří mezi úzkostné poruchy. Lidé ji často chybně považují za strach
z otevřených prostranství, ve skutečnosti se však jedná spíše o strach
z veřejných míst, kam by se rychle nedostala přivolaná pomoc.
Některé osoby trpící agorafobií se proto bojí opustit domov či jiný
prostor, kde se cítí bezpečně. 

sociální fobie
Působí postiženým lidem fyzické i emocionální problémy v různých
situacích, jako je například kontakt s lidmi, telefonování nebo třeba
výstupy na veřejnosti. Člověk má často pocit, že ho druzí pozorují,
hodnotí a kritizují. Má strach, že se nějak ztrapní nebo zesměšní, což
u něj vyvolává silnou úzkost a ztrátu sebedůvěry. Tento problém
často vyústí také ve společenskou izolaci. 

specifické fobie
Představují skupinu úzkostných poruch, které jsou vyvolané
ohraničenými a dobře definovatelnými objekty, lidmi nebo situacemi.
Postižený člověk obvykle nepociťuje žádné příznaky, pokud se přímo
nesetká s podnětem.

proč fobie vzniká?
Vznik jednotlivých fobií vysvětluje

několik různých teorií. Mnoho
takových stavů pravděpodobně
vzniká v dětství, s přibývajícím

věkem se mohou zmírnit nebo
zcela zmizí. Mohou souviset

s vrozenou úzkostí nebo
traumatickou situací.

Mezi pět nejčastějších fobií
patří:  

1.ARACHNOFOBIE - strach z pavouků 
2.OPHIDIOFOBIE - strach z hadů 

3.AKROFOBIE - strach z výšek či hloubek 
4.AVIOFOBIE /AEROFOBIE-strach z létání 

5.KYNOFOBIE - strach ze psů 
 Autor textu: Michaela Kalabusová

Citace: ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Strach, úzkost nebo fobie 
(cpzp.cz)

https://www.cpzp.cz/clanek/1408-0-Strach-uzkost-nebo-fobie.html


kočka (černá)
Počínaje středověkem se černé kočky spojovaly se satanem,
čarodějnicemi a čarodějnictvím, dokonce to zašlo tak daleko, že na
některých územích došlo k masovému vybíjení koček s černým
kožíškem a dost často i jejich majitelů. Od té doby nejsou černé
kočky příliš v lásce. Dokonce podle záchranných stanic, se tyto černé
chlupaté kuličky adoptují ze všech ostatních zbarvení nejméně.
Pověry se ovšem liší dobou a místem. V Irsku černá kočka v podobě
daru nevěstě přinese desítky šťastných manželských let. Pokud vám
přes cestu přejde černá kočka, existuje tedy pouze jediné vysvětlení.
To zvíře prostě někam jde. 

Mýty a pověry o mazlíčcích
Potkan
Mnoho lidí naprosto šílí, když se dozví, že někdo doma chová
laboratorní potkánky jako domácí mazlíčky. Každý si totiž představí
smrduté a agresivní potvůrky, které vylezly z místní kanalizace a
roznášejí mor a choleru, ale to je samozřejmě nesmysl. V dnešní
době by se to dalo považovat za globální mýtus. Laboratorní potkan
je šlechtěný čistotný mazlíček, který je ve většině případů naprosto
rozkošný. Navíc se častěji stává, že potkan chytne něco od svého
majitele než majitel od něj. Proto zahoďte předsudky stranou a dejte
šanci úžasným tvorům, kteří se řadí mezi nejinteligentnější zvířata na
světě. 

pavouk
Hodně lidí má z pavouků strach. Jiní je zase milují a dokonce je doma chovají jako své
mazlíčky. Zajímavé ale je, že mezi chovateli pavouků je i mnoho těch, kteří se jich bojí. Prý
tak lépe snášejí strach z těchto osminohých členovců. Pokud nežijeme v totálně čistém
prostředí, zjistíme, že pavouk je našim společníkem v každé domácnosti. Je to samotář,
který „nevyhledává pozornost“. V tajnosti nás zbavuje obtížného hmyzu, aniž bychom si
toho všimli. Když ho přesto zahlédneme, řekne vám každá babička: „Nezabíjej ho, budeš mít
smůlu!“ Má svým způsobem pravdu. Pokud se vám podaří překonat odpor, raději ho
chytněte a vyhoďte. Najde si jiný domov, kde vadit nebude. 
Nejčastější pověry: 
Když uvidíte pavouka sbíhat dolů po pavučině, čeká vás prý dlouhá cesta. Jde zřejmě o
lidovou zkušenost, ničím nepodloženou. 
Zahlédnout křižáka znamená velké štěstí. Tento druh je štěstí samo o sobě. Jde o pavouka,
který se pečlivě skrývá a uvidíte ho skutečně jen zřídka. 

 
Autor textu: Michaela Kalabusová



Vytvoř imaginární knihovnu duchovi. Co by
asi mohl mít ve své knihovně? 



Komiks

Autor komiksu: Adam Maar



Vymysli si své strašidlo
Jméno strašidla Kde se zdržuje Kolik je mu let

Takhle PŘESNĚ vypadá

Co umí Jak straší lidi



Halloweenské tvoření
Dýně s překvapením

Potřebujeme:
oranžový papír 1 ks

 tužka 1 ks 
nůžky 1 ks 

bonbony několik ks
zelená lepící páska 1 ks

 
 Z oranžového papíru vystřihneme kolo. Lepší je papír jemnější.
Doprostřed kola položíme sladkosti.
Uděláme měšec, který nahoře slepíme zelenou lepící páskou.

 Vlněné strašidlo Potřebujeme:
kovové ramínko 1 ks

nůžky 1 ks
klubíčko bílé vlny 1 ks

černý knoflík 2 ks
černý papír 1 ks

tavná pistole 1 ks

Na kovové ramínko navážeme stejně
dlouhé kusy bílé vlny.
Přilepíme oči a pusu - oči jsou 2 černé
knoflíky, pusa je třeba z černého papíru
nebo filcu.
Můžeme dozdobit mašlí.



horoskopy

Horoskop pro říjen 2021 ukazuje, že podle postavení hvězd
bude toto období velmi stabilní. Po předchozích měsících,

které nebyly vůbec lehké, si konečně zase oddychnete.

 

Kozoroh (22.prosince – 20.ledna) 
Praktičtí, vytrvalí a vážní 
Z velké části se ponoříme do sebe,
často budete přemýšlet o životě.
Najděte si čas na rodiče a
sourozence. 
Vodnář (21.ledna – 20.února) 
Nezávislý, uvážlivý a všestranný 
Budete mít hodně inspirace. Je čas
na zrealizování vašich projektů. 
Ryby (21.února – 20.března) 
Skromné, citlivé a všímavé 
Budete mít často pocit beznaděje,
který bude přerůstat ve vztek.
Zkuste běh nebo intenzivní cvičení. 

Beran (21.března – 20.dubna) 
Vnitřní síla, energie, sebedůvěra. 
Ideální čas na procházky, uměleckou
tvorbu či jiné. Díky tomu na konci měsíce
ucítíte nával energie. 
Býk (21.dubna – 21.května) 
Silný, tvrdohlavý a rozhodný 
Říjen vám donese krásu, krása ovšem
může přinášet i negativa v podobě závisti
a žárlivosti. 
Blíženci (22.května – 21.června) 
Komunikativní se smyslem pro humor a
kreativitu 
Říjen vám přinese nával kreativity a
odvahy. 



Rak (22.června – 22.července) 
Emocionální, náladový a
zodpovědný 
Přestože se společnosti vyhýbáte
budete v tomto období mezi lidmi
spokojený. 

Lev (23.července – 22.srpna) 
Odvaha, sebejistota a otevřenost 
Budete vyzařovat energií, díky
čemuž si do života přitáhnete
spoustu pozitivních událostí. 

Panna (23.srpna – 22.září) 
Starostlivá, opatrná a inteligentní 
Vyslechněte si své okolí, co má na
srdci. Překvapí vás, jak moc vás
potřebují. 

 

 

 Váhy (23.září – 23.října) 
Spravedlnost, sympatie a harmonie 
Vhodná doba k seberealizaci.
Udělejte si čas na sebe. Pobyt v
přírodě v tomto období bude mít
dobrý vliv. 

Štír (24.října – 22.listopadu) 
Všímavý, předvídavý a empatický 
Budete plni života a silnější než
obvykle. 

Střelec
(23.listopadu- 21.prosince)
Plný touhy, snahy a energie 
Budete vyrovnaní, schopní to
přenést i na své okolí, a proto
budete v kolektivu oblíbení. 

 

Autor textu: Ema Krčálová



P O D Z I M  N Á S  P O M A L U  Z A H Á N Í  D O V N I T Ř
K E  K A M N Ů M  D O  T E P L A .  V E N K U  P R Š Í ,
F O U K Á  A  M Y  S E  R Á D I  Z A H Ř E J E M E  U
D O B R É H O  Č A J E  A  N Ě Č E H O  S L A D K É H O .
D O  D E Z E R T Ů  S E  H O D Í  P R Á V Ě  S Č E S A N Á
J A B L K A  A  Š V E S T K Y ,  A L E  I  D Ý N Ě  N E B O
C U K R O V Á  Ř E P A .  K  C H U T I  P Ř I C H Á Z Í  I
M Á K  Č I  Č O K O L Á D A .

Podzimní
recepty 

 

SUROVINY:

400g plechovka

kokosového mléka 

100g polohrubé mouky 

Špetka soli 

½ lžičky kypřícího prášku 

60ml olivového oleje 

300g hořké čokolády 

1 vanilkový cukr 

6 lžící medu 

30g cukru 

Lehký čokoládový dort 

Den předem dáme do lednice 400g plechovku kokosového

mléka. Úspěch záleží na tom, zda použijeme kokosové mléko,

které je dostatečně tuhé. V lednici se v plechovce oddělí tuhá

a tekutá část a my použijeme každou zvlášť. 

Ze 100g mouky, špetky soli, půl lžičky kypřícího prášku, 30g

cukru, 60ml oleje a 30ml vody mícháme těsto, které

přelijeme do vymaštěné malé (průměr cca 20cm) dortové

formy. Pečeme při 170 stupních 10 minut. Ve vodní lázni

rozehřejeme 300g hořké čokolády spolu s tekutou částí

kokosového mléka a 3 lžícemi medu, vanilkovým cukrem.

Necháme trochu zchladnout a rozmixujeme dohladka.

Rozetřeme na upečený korpus a vložíme na hodinu do

ledničky. Tuhou část kokosového mléka rozšleháme  se 3

lžícemi medu (nebo cukru). Potřeme dort a necháme

ztuhnout. 

POSTUP



SUROVINY JEDNODUCHÉ TĚSTOVINY

Dáme vařit těstoviny podle návodu na

obalu. 

Mezitím na pánev nalijeme olivový olej

a přidáme oregáno, tymián, chilli a

česnek. Otestujeme a v mezičase si

nakrájíme cherry rajčátka na čtvrtiny.

Přidáme na pánev rozkrajená cherry

rajčátka, krájená rajčata a rajčatový

protlak. Povaříme asi 5 minut.

Dochutíme solí a pepřem. 

Když jsou těstoviny hotové, scedíme je

a vmícháme do omáčky.

 Autor textu: Ema Krčálová

POSTUP:
150g těstovin 

1 vrchovatá lžička

oregána 

1 vrchovatá lžička

tymiánu 

⅓ lžičky chilli 

2 stroužky česneku 

2 lžíce olivového oleje 

10 cherry rajčátek 

½ 400g konzervy

krájených rajčat 

½ rajčatového protlaku  

Sůl a pepř 



Halloweenský příběh
  Petra, Sára a Jakub mají rádi Halloween, a proto se rozhodli, že si vyzdobí své
domy. Den před Halloweenem si vystřihli různé dekorace, duchy, dýně, kočky,
čarodějnice a další obludy. U nich, v Los Angeles, děti každoročně chodily v
převlecích koledovat o sladkosti.
  Děti se velmi těšily a po škole se rychle hrnuly na autobusovou zastávku. Když
nasedly do autobusu, najednou uviděli v dáli nové neznámé město. Bylo celé ve
tmě a nad městem něco poletovalo. Děti byly městem fascinovány a rozhodly se,
že půjdou město prozkoumat. 
  Po krátké chvíli se Petra, Sára a Jakub setkali s koly v parku a vyrazili k místu, kde
neznámé město zahlédli. Celí nedočkaví konečně dorazili k tajemnému městu.
Chvíli váhali a nakonec losovali, kdo první do neznámého místa vstoupí. Jakub se
po chvilce odhodlal jako první  a v tom okamžiku se teleportoval do nového světa.
Holky se velmi lekly, neboť Jakuba nikde neviděly. Vzpomněly si, že si vzaly s sebou
telefony a začaly Jakubovi volat. Po dlouhém vyzvánění Jakub konečně zvedl
telefon a chraplavým hlasem povídá: "Slyšíte mě?" Holky ustrašeným hlasem
odpověděly: "A-a-ano!" Najednou si uvědomily, že ten chraplavý hlas je Jakuba a už
s trochu normálním hlasem se zeptaly: "My tě nevidíme, kde jsi? Jsi v pořádku?
Jakub odpoví: "Ano, jsem v pořádku, jsem ve městě, nejspíše u penzionu. Je to
zvláštní, ale já vás vidím. Holky, seberte se a pojďte za mnou, není to tak strašné!"
Petra chytla Sáru za ruku a společně vstoupily do magické brány mezi světem
živých a světem duchů. To však zjistili až za chvíli. Doposud všichni tři stáli
uprostřed něčeho neznámého.



  Petra, Sára a Jakub se rozhlíželi do všech stran. Najednou uviděli, že se
v dáli něco pohybuje. Jelikož nerozeznali, co to může být, dostali strach a
dali se na útěk. Čím dál utíkali, tím míjeli víc a víc podivností. Znenadání
na ně někdo promluvil. Zastavili se a všichni vykřikli: "To je asi duch!" S
úsměvem od ucha k uchu duch dětem povídá: " Ahoj, já jsem Spouky."
Děti si ducha chvíli prohlížely, ale nakonec se mu také představily. Děti si
s duchem začaly  povídat o tajemném světě, ve kterém se ocitly. Spouky
jim vysvětlil, že každých 100 let se tento ostrov přenese na Zemi a straší
lidi v okolí. Problém byl, že kdyby se včas nestihli vrátit do světa živých,
zůstali by ve světě duchů a přeměnili by se v čarodějnice, duchy či jiné
tajemné věci. Naštěstí do návratu zbývaly necelé dvě hodiny. A tak se
chtěli po městě porozhlédnout. Objevili spoustu strašidelných a
krásných míst. Nejvíce se jim líbil kostel s obrazy duchů. Čas rychle utíkal
a museli se s kamarádem duchem rozloučit a vydat se zpět do své
země.
  Když dojeli domů, objevili rodiče, jak se chystají na halloweenskou noc.
Duch Spouky jim zapomněl říct, že čas v městě duchů utíká čtyřikrát
rychleji. Společně si všichni slíbili, že nikomu nic neřeknou a nechali si
nezapomenutelný den jako společné tajemství. Pořád však kolem sebe
viděli duchy.

Autor příběhu: Anna Hanzalová



Co je Halloween? 
 

To je svátek, kterým se vyhání zlo. (Jáchym) 
 

Je to noc, kdy se straší a opékají se špekáčky. (Verunka) 
 

To se všichni převlíkají za strašidla. (Víťa a Emča) 
 

Nosí se masky a chodí se koledovat. (Kačka) 
 

Halloween je to, že se nosí strašidelné masky a vyrábějí se dýně.
(Bea) 

 
To se převlečeš za nějaký kostým a dostáváš bonbóny. (Míša) 

 
Slaví se, aby čarodějnice přestaly čarovat. (Emma) 

 
Někdo chodí strašit lidi. (Valentýnka) 

 
Co nebo kdo je prezident? 

 
Ten, co vládne světu. (Matyáš) 

 
Něco jako ředitel. (Jirka) 

 
Ten, co vládne Česku jako starosta. (Jonáš) 

 
 

Zeptali jsme se prvňáčků

Autoři ankety: Ema Krčálová, Michaela Kalabusová



Halloween vtipy

Líbilo se Ti první vydání školního časopisu? Máš stále možnost se stát jeho
součástí. 

Staň se i ty redaktorem. 
Zajímá tě nějaké téma? 

Co bys do časopisu přidal? 
Své nápady můžeš hodit do krabice s názvem ŠKOLNÍ ČASOPIS, která se

nachází naproti sborovně.

Autor: Dominik Poláček



Omalovánka


