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novinky      

Stáhni si
čtení do
mobilu.
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Milí čtenáři a čtenářky,
doufáme, že se Vám  náš nápad školního časopisu

bude líbit.  V tomto časopise byste měli najít něco o
proběhlých  akcích školy , jak vznikal název školního
časopisu, zajímavosti a zábavu v podobě křížovek a 
 hádanek. A dokonce i doporučení na knížku, seriál či
film. Není víc co k tomu říct, tak se pusťte do čtení.

Doufáme, že se Vám to bude líbit.
 
 
 

Vaše redakce školního časopisu
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Rozhovor 1.  stupeň
otázky :  pro celou třídu 1.B

1.Jak se máte? 
Dobře.

2.Těšili jste se do školy?
Ano.

3. Čím tě škola zaujala nebo co se Vám na ní líbí?
Líbí se mi tělocvična, šatna, knihovna a tabule.
          
4.Jak se Vám líbilo zahájení školního roku a první zvonění ve
venkovní učebně?
Ano, líbilo se mi to a nejvíc se mi líbil odznáček.
                                  
 5 . Jaké byly vaše první dojmy, když jste se poprvé podívali do
třídy?
Nejvíc mě zaujala tabule.
 
6. jste spokojeni s paní učitelkou?
Ano jsem spokojený.

7. Co Vás nejvíc baví za předmět a které nemáte rádi ?
Nejvíc mně baví tělocvik.   Hrajeme v něm zábavné hry.

8. Co děláte ve družině ? 
Hrajeme hry.

9.  Máš nějaké kroužky ?
Ne.
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Jak vznikal název pro školní časopis?
Jak už víte, máme nový školní časopis a vymyslet pro něj

název, nebylo úplně jednoduché. Ze všeho úplně nejdřív, jsme
v redakci vymysleli pár návrhů. Problém byl ale ten, že jsme
se nemohli dohodnout který vybereme, ale shodli jsme se, že

vyrobíme pár plakátků o hlasování názvu. Do každé třídy jsme
potom rozdali jeden plakátek a kdo chtěl, mohl hlasovat.
Někteří vymysleli a napsali svůj vlastní návrh. Papíry se

odevzdávali zpět do redakce. Podívali jsme se na Vaše návrhy
a shodli jsme se na název Pod lupou.

 
 

DOPORUČENÝ FILM
Veliká klasika High School Musical (Muzikál ze střední) má

vlastně ještě dvě pokračování a vypovídá o partě kamarádů na
střední, kteří vymysleli svůj vlastní muzikál. 

DOPORUČENÝ SERIÁL
Jako první seriál Vám chceme doporučit Špačkovi v síti času.

Tento seriál je rodinný o dobrodružném putování malého
Matěje do míst, kterými protéká čas každého z nás. Vaši rodiče

tento seriál už určitě viděli.
DOPORUČENÁ KNIHA

Rádi bychom Vám doporučili sérii knih Kočičí válečníci od
známé autorky Erin Hunterové. Tato série knih je o čtyřech

klanech koček, které proti sobě válčí a možná se i spojí. 
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 MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN
I v měsíci září a říjnu proběhlo hned několik akcí. S některými jsme se s vámi chtěli

podělit.
Na začátku září, jsme přivítali nové tváře. Prvňáčkům proběhlo první zvonění i
následné adaptační odpoledne. Doufáme, že se jim ve škole bude líbít a přejeme

hodně štěstí! 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V měsíci září proběhl také tzv. přespolní běh v Černé Hoře. Akce se zúčastnili žáci
2.stupně.

 
Na začátku měsíce října měla škola na vlastní oči možnost, seznámit se se

záchrannou stanicí Seiferos a jejími dravci. Akce proběhla v zámeckém parku Velké
Opatovice. 
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   HALLOWEEN
Halloween (čti helouvín), je lidový svátek, který se slaví 31. října.

Název vznikl zkrácením věty ,,All hallow´s eve´´ nebo ,,All hallow´s evening´´.
Tedy ,,Předvečer všech svatých´´.

Zachoval se hlavně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii.
 

HISTORIE A PŮVOD
První zmínky o halloweenu byly už v roce 1745. Historie Halloweenu sahá až

do dob slavností Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy.
Do Ameriky se Halloween rozšířil s masovou imigrací Irů a Skotů v 19. století.

Puritáni z Nové Anglie byli původně proti oslavování halloweenu.
 

ZVYKY, AKTIVITY A HRY
Dalšími aktivitami spojenými s Halloweenem jsou výroba lucerniček z

vydlabaných dýní tzv. (Jackovy lucerny), navštěvování strašidelných domů,
přehlídky..Trick-or-treating v překladu znamená “Dejte mi koledu, nebo vám

něco provedu” a je to nejznámější tradice Halloweenu. Děti v kostýmech
obchází sousedy, zpívají koledy a získávají za ně drobné sladkosti.

 
SYMBOLY

ČARODĚJNICE-dle pověr doprovázejí na cestách zlé duchy. Lidé se jich báli a
věřili, že na Halloween mají čarodějnice největší moc.

KOČKA-Černá kočka se považuje za průvodkyni a společnici čarodějnic.
MASKY A KOSTÝMY-Lidé se převlékali do kostýmů a doufali, že se tímto

způsobem ochrání před démony. 
 
 
 

Puritáni-angličtí reformovaní protestanti
Samhain-Samhain je keltský svátek, který se slavil v noci z 31. října na 1.

listopadu. Ve starém keltském kalendáři se tímto slovem označoval také měsíc
listopad.

Žně-typ sklizně (sklízí se hlavně obilniny)
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HALLOWEEN
Halloween is a folk holiday. People celebrate it on 31st October

in Australia, USA, UK and Ireland.
Halloween was brought to the USA by Irish people.

The first mention of Halloween was in 1745.
Other activities connected with Halloween are making lanterns from

hollowed-out pumpkins (Jack's o’ lanterns), visiting haunted houses and
parades. Children in costumes go around the neighbors, trick and

treating and get small sweets from them.
 WITCHES - according to superstition, evil spirits accompany them on
their journeys. People were afraid of them and believed that witches

had the most power on Halloween.
CAT-Black cat is considered a guide and companion of witches.

MASKS AND COSTUMES-People changed into costumes, hoping to
protect themselves from demons in this way.

 
A that’s all folks…..and see you next time - bye!

 

školní časopis7.



V této části časopisu naleznete různé hádanky a křížovky. Řešení
těchto hádanek naleznete na koci časopisu. Takže se pusťte do
luštění!

Hádanka číslo 1.
Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?

Hádanka č.2
Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale
ne ryby. Kdo jsem?
 
Hádanka č.3
Můžeš mne uchopit svou levou rukou. Pravou to ale nikdy
nedokážeš. Kdo jsem?

Hádanka č.4
Kdo bez štětce a bez barev
obarví nám pestře les?

Hádanka č.5 
Klaun v cirkuse unesl 12 lidí do tajné místnosti. V tajné místnosti
říkal vtipy a jakmile dořekl,
každý vtip jeden z lidí zemřel smíchy.
Klaun řekl dvanáctý vtip, ale poslední muž přežil. Jak to přežil?

Hádanky
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Dostali jste se na konec tohoto čísla časopisu, ale nesmutněte, dočkáte se dalšího čísla a to brzy.
Zde najdete odpovědi na hádanky a odhalení redakce :-).

řešení hádanek
1. řeka 
2. mapa
3. pravá ruka 
4. podzim 
5.  byl totiž hluchý

řešení křížovky 
listopad je tu 

Na tomto na čísle se v rolích zúčastnili: 

Sarča Petrželková jako šéfredaktor
Eli Přichystalová jako pomocník šéfredaktora
Anička Koutná, Nelča Hunčová jako grafici
Nikča Papoušková, Petr Kouřil, Tery Tlamková, Sabi Kučerová jako zvídaví reportéři
Ninuš Krutinová, Tery Sedláčková, Tadek Novotný, Štěpis Prosser jako tvořitelé zábavy
Nelča Kroupová, Vendy Petrová jako formátoři

díky, patří i  panu učiteli, bez kterého by se to neobešlo
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