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Redakční rada se těší na všechny
vaše náměty!
Vážení čtenáři,
právě se vám do rukou dostává druhé číslo našeho časopisu. Článek o Dušičkách a Halloweenu
vám napsala Viky, o družině nám zprávu dodal Vojta. První stupeň s foťákem navštívil Jakub,
podzim u čtvrťáků a páťáků nám sepsali Vojta a Martin. Druhý stupeň byl na představení
Anglického divadla a zprávu o tom nám napsal Jakub a dívky z osmého ročníku. O exkurzi, kde
byli šesťáci, nám zprávu a fotky přinesly Viky a Terka. O sběru papíru nás stručně informuje
Honza. A typ na živý dárek nám napsala Majka a fotky dodali Viktorka a Jakub.
Pěkné počtení přeje redakční rada.

DÝNĚ

Jedna dýně nevěděla,
proč na poli dozrávala.
Moudrá dýně vedle ní, jí však dobře poradí.
Hallowenská noc je krásná moc.
Těšíme se celý rok,
ksichtíme se o závod.
Dýně dýni říká: bude ze mě doslova Hallowenská ozdoba.

DUŠIČKY
Vzpomínka na všechny zesnulé či lidově Dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v římsko
katolické církvi den, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i
Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po první
světové válce. Anglikánska církev slavení Dušiček zrušila, avšak někde byla památka obnovena
v rámci anglokatolického hnutí. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či
období navštívit hřbitov, rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku, položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
HALLOWEEN
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října. Děti se oblékají do strašidelných
kostýmů a chodí od domu k domu s pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco
provedu). V Americe je to třeba pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích a jiné)
a „koledují“ o sladkosti. Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“. Tradičními
znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř (jack-o'-lantern), dále čarodějky,
duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci. Typickými barvami jsou černá a
oranžová. V České republice nejde o tradiční svátek. Svátek se slaví většinou v anglicky
mluvících zemích.

DRUŽINA a 4. – 5. ročník
Žáci 7.oddělení školní družiny
pod vedením paní vychovatelky
Jany Zikešové vyrobili výrobky z
předem nasbíraných přírodnin
dle vlastní fantazie. Využili přírodní materiály, tavné pistole i
zakoupených pomůcek. Vytvořili tak plnohodnotnou ozdobu svojí
družiny, ale i třídy 4.B. Mně osobně se tento nápad velice líbil a
doporučoval bych vám jej také vyzkoušet. Ale pozor na práci s tavnou pistolí, je velmi horká a
měli by vám s ní pomáhat dospělí! Dalšími možnými výrobky jsou kaštanová zvířátka, na ty
stačí kaštany, párátka nebo špejle a trocha fantazie. A během chvilky máte na stole celou
zoologickou zahradu.

1. – 3. ročník
Kam se podíváte, tam vidíte že je podzim. Za okny školy jsou
ježci v žaludu. V přízemí jsou podzimní výrobky z družiny a na
stěnách kvete podzimní ovoce. V prvním patře visí na stěně velký
drak a obrázky z výtvarky s podzimním motivem. V druhém patře
jsou na všech dveří houby a vedle nich jsou na stěnách otisky listů.
Podzim se probojoval i do výuky, nebyla by hodina, ve které
byste nepoznali, že je podzim. V matematice jsou úlohy s jablky a
ořechy. V češtině se čte o podzimu. V pracovkách a výtvarce se

pracuje s přírodninami. A v prvouce? Ta je celá o podzimu. Žáci
navštívili i výstavu od zahrádkářů v našem Muzeu. Dětem se
výstava velmi líbila, protože se dozvěděly zajímavé informace a
nemusely přitom sedět v lavicích.

Sběr papíru
Letošní sběr papíru se uskutečnil 21. a 22.10. Kontejner by přistaven na obou budovách školy,
kam mohli rodiče s žáky vozit již navážený papír. U kontejneru pomáhali žáci z 9.třídy, někteří
rodiče tuto pomoc ocenili. Nejvíce přinesla žákyně Nikola Janečková a to 432 kg! Všem, kteří
papír donesli, děkujeme. Další možnost donést sběr bude na přelomu března a dubna.

6. – 9. ročník

Exkurze 6.A do Sládečkova
muzea:
Šli jsme ze školy k autobusu. Při
čekání na zastávce nám všem byla hrozná
zima. Vyjeli jsme v 9:55. Všichni jsme
měli skvělou náladu. Když jsme se usadili
do autobusu, hned nám bylo zase teplo.
Po půl hodině jízdy pěšky došli jsme do
muzea, kde nás čekalo povídání o našich
předcích.
Dvě paní nám pokládaly záludné
otázky, na které jsme museli odpovídat.
A dokonce nám zadaly i několik úkolů.
Např.: měli jsme najít v celé té místnosti
záchod. Nakonec jsme ho našli na hradě.
Poté jsme se přesunuli do dílen, kde jsme
se rozdělili na dvě skupiny.
Na prvním stanovišti jsme si
zahráli na archeology. Měli jsme vykopat
nález a popsat kde a co jsme objevili. Na
druhém stanovišti nás čekalo slepení na kousky rozbité vázy
lepenkou. Potom jsme se prostřídali a na velký papír jsme začali
kreslit různá zvířata (mamuty, koně a lišky). Každý z nás si vybral
svůj obrázek a nakreslil ho na papír. Jako poslední úkol bylo ověření
našich vědomostí. Obě skupiny si napsaly vědomostní test.
Po dokončení výzkumu jsme se vrátili celá třída zpět do Unhoště hromadnou
autobusovou dopravou. Celý den byl pěkný zážitek.
Za týden stejnou exkurzi absolvovala i třída 6.B a také si jí velmi užila.

Anglické divadlo
Anglické představení proběhlo ve středu 22.10 v Sokolovně. Postupně se vystřídaly třídy
7.A,B; 8.A a 8.B; 9.A,B. A jak se jim líbilo?
První skupina byla rozdělena na dva týmy Jo a Sam. Jo a Sam byly nejlepší kamarádky.
A Jo chtěla jít na džínovou taneční soutěž, Sam tam moc nechtěla, ale že jsou nejlepší
kamarádky, tak tam musela. Ale vymlouvala se že nemá tričko ani džíny, ale to všechno Jo
zařídila. Pak si vymyslely tanec a šly tančit. V průběhu příběhu byly různé soutěže, např.
doplnění správného slova.
Celkově představení hodnotím jako dobré. Ale očekával jsem, že mě bude více bavit.

Druhá skupina shlédla Kabaret K aneb detektivní příběh
Divadelní představení bylo o tom, že někdo zavraždil kouzelníkovu asistentku. Kabaret měl tři

členy: kouzelníka, asistentku kouzelníka a klauna. Asistentka flirtuje s oběma muži a oni se o ní
hádají a navzájem se nenávidí. Asistentka se s kouzelníkem spojí a o samotě v koupelně mu

řekne, že zbývají dvě společná vystoupení. A poté, že zavraždí klauna. Ale klaun stál za dveřmi
a vše slyšel. Přestal mít asistentku rád. Po představení oslavovala s kouzelníkem, pili víno a
tančili. Z ničeho nic se asistentka začala dusit a spadla na zem. Kouzelník začal panikařit, volal
na klauna, ať zavolá záchranku. Ale už bylo pozdě...
Představení bylo vymyšlené tak, aby se zapojili všichni žáci. Účelem bylo, abychom
zjistili, kdo zavraždil asistentku. Mně i ostatním se představení líbilo, bylo to zajímavé a
myslím, že kdyby bylo i další takové představení, byli všichni rádi. K. Volková, J. Ješátková

Typ na živý dárek aneb rubrika domácí mazlíček
Domácí mazlíček, o kterém vám teď povím, je morče. Pro začátečníky jsem vybrala
morče krátkosrsté.
Asi každý ví, jak je morče veliké, a tedy i jak veliká musí být klec, ale doporučuje se:
Klec: 80 – 100 cm délka a šířka 40 – 50 cm. Velký výběh je pro morčata velmi důležitý.
Původ: Morčata jsou původem z Brazílie, konkrétně Amazonie. Zde jsou loveny domorodci
pro maso a kůži. V Evropě, Asii, Severní Americe atd. jsou spíše domácím mazlíčkem.
Podestýlka: používají se buď kupované, nebo domácí hobliny. Já sama používám domácí i pro
svého křečka.
Strava: Obvykle se dá koupit ve všech zverimexech a nákupních centrech. Když máte doma
zbytek mrkve, suchého chleba, okurky nebo salátu, tak jim to můžete v klidu strčit do klece na
chroupání. Navíc suchý chleba podporuje broušení zubů, takže se dá předejít různým
problémům.

Hygiena: Klec se musí čistit každý týden, jelikož jejich moč ostře zapáchá. Musí se také koupat

a očkovat! Každý druhý den se musí měnit voda a každý týden jídlo.
Pohlaví: Je jen na vás, jestli si koupíte samičku či samce. Samec má
ale tu nevýhodu, že v době říje je agresivnější a zapáchá více než

jindy. Většina chovatelů proto volí spíše samičky.
Plemena:

Krátkosrstá: anglické, anglický rex, anglický crested,

americký crested, americký teddy, rozeta

Dlouhosrstá: šeltie,

texel, coronet, merino, peruánec, alpaka, angora

Bezsrstá: skinny
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