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Zveme Vás na nezapomenutelnou 

Halloweenskou diskotéku !!! 
Kdy : 1. Listopadu 2013 

Kde : V tělocvičně                                                                                              

V kolik : Nižší stupeň od 13:00 do 15:00 

              Vyšší stupeň od 15:30 do 19:00 

Pro menší děti máme nachystanou spoustu soutěží, super písničky, abychom si mohli 

zatančit a taky KARAOKE !!! 

Pro starší děti je připravená spousta písniček, abychom to mohli rozjet  

Moc se na Vás těšme  

Vaše 9. Třída  

 

Aktivity v obci Holasovice a Neplachovice 
 

Kino Holasovice:   - 16.10.2013 Podfukáři 8:00 

  -23.10.2013 Scary Movie 5  18:00 

  -30.10. 2013 Vedlejší účinky 

 

 

 

Neplachovice: 

12.10. 2013     Minimedvědí stezka : Začátek ve sportovním areálu Neplachovice. 

2.11.2013         Vzduchovková puška mládeže-podzimní cena mládeže : V tělocvičně ZŠ. 

23.11.2013        Uzlovací štafeta : V tělocvičně ZŠ. 

30.12.2013        Vycházka na Hůrku. 

Ve škole:   

29. 10. – 30. 30. Podzimní prázdniny (huráááááááááááááááááááááááááááááááááááá) 

 1.11.2013 v tělocvičně se koná Halloweenská diskotéka Pro nižší stupeň od 13:00  

              Pro vyšší stupeň od 15:30 

                                                                                                                Nikol 



Zajímavosti ve škole 

Sběr papírů 

Asi už jste si zvykli, že se u nás na škole čas od času vyhlašuje soutěž ve 

sběru papíru… 

A ani letos tomu nebude jinak! Papíry můžete sbírat až do čtvrtku a pátku 24. a 25. října. V tyto dny 

totiž soutěž končí a vy můžete všechen papír donést do školy, kde si ho v učebně KOVO převezmou 

deváťačky. Z každé kategorie (celkem jich je 5) vybereme tři nejlepší sběrače, které odměníme 

cenami :) 

1. Kategorie = 1. + 2. třída 

2. Kategorie = 3. + 4. třída 

3. Kategorie = 5. + 6. třída 

4. Kategorie = 8. A + 9. třída 

5. Kategorie = 8. B + 7. třída 

 

 

Co nejvíc papírů vám přeje 

 

ŽÁKOVSKÁ RADA :) 

Projekt přírodovědného a technického vzdělání 

 Dne 8. 10. 2013 se zástupci naší školy (holky z osmičky: Karolína Bergerová, Amálka 

Kořistková a holky z devítky: Marcela Hrušková, Nikol Kramná a Lucka Galvasová) zúčastnily 

praktického cvičení v poznávání stromů a keřů v botanické zahradě Masarykovy střední 

zemědělské školy v Opavě. Místní studenti pro ně měli přichystané různé zajímavé úkoly 

zahrnující určování stromů podle plodů a listů. Dne 22. 10. 2013 se přesvědčí v podobě 
soutěže, kolik si toho zapamatovaly. Přejeme hodně štěstí  

 …kdo nechce čekat do dalšího čísla, holky skončily v prvním kole čtvrté z šesti družstev (ZŠ Otická, ZŠ 

Englišova, ZŠ Stěbořice, ZŠ Slavkov a ZŠ Riegrova). Skóre bylo výsledkem rozsáhlé obměny družstva                        

( K. Bergerová, A. Kořistková, L. Antalová, M. Kořistková N. Varyšová). Koncem listopadu přijde opět jejich 

chvíle, držte jim palce  



A je tu zase… 

Halloween 
Jako každý rok 31.října, slavíme svátek Halloween. Asi každý víme, co Halloween 

znamená, ale jenom trochu pro osvěžení paměti..asi tohle: 

Halloween: je anglosaský lidový svátek, který vznikl v Keltské kůltuře.Název 

zobrazuje zkrácení anglického „All-Hallows-eve“ tkz. „Předvečer Všech svatých“. Nejvíc se 

tento svátek slaví ve Velké Británii, USA, Kanadě, Irsku, Austrálii a Novém Zélandu. 

Typické pro tento den je že se děti oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k 

domu s tradičním pořekadlem ,,Trickortreat‘‘ (v překladu: Koledu, nebo vám něco provedu).  

Tradiční znaky : Dýně se svíčkou uvnitř dále čarodějky, duchové, černé 

kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Nejčastější barvami jsou černá a oranžová. 

Halloween u nás: U nás v Česku se tento svátek neslaví jako v USA, 

Velké Británii, Irsku atd… Děti nechodí od domu k domu a nepřednáší pořekadlo, ale 

v některých případech se děti převlečou do strašidelných převleků a udělá se takzvaný 

,,Lampiónový průvod‘‘. U nás ve škole se například pořádá Halloweenská diskotéka :) 

 

A co by jste si vzali na sebe vy!, kdyby byl u nás 

Halloweentradiční svátek jako v ostatních zemí?(něco k inspiraci) 

Klasický převlek:              Tradiční převlek pubertálních dívek v USA 

 

                                                                                          Kristýna:* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díla našich malých umělců  

- pod vedením paní učitelky Bumbálkové –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originály: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent van Gogh (1853 – 1890) 

- nizozemský malíř a kreslíř 

- styl umění se nazývá expresionismus 

a impresionismus 

- nejdražší obraz má cenu 1,5 miliardy korun 

- trpěl psychickou poruchou (uřezal si i ucho) 

- spáchal sebevraždu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim malým umělcům 

přejeme spoustu dalších 

kreativních okamžiků  



Sociální fobie 
Co to vlastně je? 

 Sociální fobie je úzkostná porucha. Lidé, trpící touto fobií mají problém 

telefonovat, mluvit, jíst nebo dělat jinou činnost na veřejnosti.  

Proč je nebezpečná a jak vzniká? 

 Fobici si sice svůj problém uvědomují, ale nedokáží s ním nic moc udělat. To vede 

k sebepoškozování, užívání návykových látek a v nejhorším případě i k sebevraždě! 

K tomuto druhu fobie může přijít každý. Původ má jak v genech, tak i v ostychu, který 

vniká v pubertě (Nejvíce fobiků se objevuje kolem 14-20 let). Další důvody jsou také 

nepřekonaná traumata, chybějící vzory chování v rodině nebo taky dlouhodobá izolace od 

společnosti (např. dlouhý pobyt v nemocnici…) 

Jak fobii poznat? 

 Lidé, kteří trpí sociální fobií mají strach ze styku a seznamování s lidmi, 

telefonování, říkání vlastního názoru, přijímání návštěv, mluvení na veřejnosti atd… 

Hlavou se jim honí myšlenky jako: „Budou se mi smát!“ nebo „Ztrapním se!“ 

Fobika můžete poznat i podle fyzických projevů. Třesení rukou, zvýšený tlukot srdce, 

červenání se, svalové napětí, knedlík v krku… 

Léčba sociální fobie: 

 Je to opravdu dobře léčitelná porucha. Lékaři uměle vytvoří situaci, které se 

pacient obává a pomáhají mu ji zvládnout. Pacient se tak naučí jak podobné situace 

zvládat i v běžném životě. 

 

Jestli  si po přečtení našeho článku myslíte, že trpíte sociální fobií, tak nepropadejte 

panice. Ve většině případů má mnoho z nás jen obyčejnou trému :D 

 

Amy  a Megí  :3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA  



Nikdo není dokonalý 

Jako každé číslo jsme si i toto pro Vás nachystali oblíbenou rubriku "Nikdo není 

dokonalý", tentokrát na téma "Co nám říkají naše babičky". Bavte se ! :) 

1. kategorie : Co je to ležka? 

Třída 1. 2. 3. 

Kluci Lež, blecha, lžička lež, vařečka, lžička Basseballová pálka, 
hadr na leštění 

Holky Stůl, brašna, batoh Lžička, lžička, lež Lžička, něco s čím se 
pracuje 

 

2. kategorie : Co je to žufanek? 

Třída 4.  5. 6. 

Kluci župan, buchta, jogurt pohádková postava, 
houba, ručník, žínka 

kytka, malé zvíře, druh 
županu , pták 

Holky Jídlo, oblečení, auto Herec, zpěvák, 
hudební skladatel 

naběračka, župan, 
boty, pyžamo 

 

3. kategorie : Co je to ryčla? 

Třída 7. 8. 9. 

Kluci zahradník, člověk, 
který ryje 

lopata, strom, mamut, 
židle 

rýč, rýč, rýč 

Holky rýč, rýč, člověk,který 
pracuje s rýčem 

židle, stolička, člověk 
co pracuje s rýčem 

Nástroj v zemědělství, 
rýč 

 

Řešení: 

Co je to ležka? 

- Ležka není nic jiného, než klasická lžička 

Co je to žufanek? 

-  Opravdu jste to ještě neslyšeli? Žufanek je přece naběračka 

Co je to ryčla? 

- U velkých je to docela překvapení, že nevěděli, protože ryčla je židle nebo taky stolička 

Vyhodnocení: 

Celkový výsledek je úplně jasný. Holky rozdrtily kluky na prach, takže kluci se musí do příště o hodně 

víc snažit. Holkám velká gratulace! :)  

 



 

 

O téhle punk rockové partě z Kanady už asi mnozí z vás slyšeli. Všechno vlastně začalo na střední 

škole roku 1996 kdy se DeryckWhibley a SteveJocz rozhodli společně založit vlastní kapelu. Bylo 

to 41. letní den a odtud také pochází název kapely (Sum=zkráceně summer, což je anglicky léto). 

Od té doby se v kapele  vystřídala řada různých lidí (např. Richard Roy, Jon Marshal…), takže 

„původní“ jsou jen Deryck a Stevo. O rok později se k nim připojil i Dave Baksh, který z kapelu opustil 

v roce 2006 a na jeho místě je nyní Thomas Tacker. Basskytarysti se pak v kapele docela střídali, což 

se změnilo v roce 1999, kdy do kapelipřišeJayMcCaslin. 

 A jak se vlastně proslavili? V roce 1998 natočili demo nahrávku. Někteří lidé tvrdí, že se 

jmenuje „Rock OutWithYourCockOut“, což je blbost, protože nahrávka žádné jméno nemá. Byla 

totiž vytvořena pro rozesílání do různých nahrávacích společností. V roce 2000 konečně vydávají 

své první album (nebo spíš EP). Jmenuje se HalfHourOfPower a je na něm 11 songů (3 z nich 

byly už na zmíněném demu). Od té doby vydali dalších 5 alb (AllKiller No Filler, 

DoesThisLookInfected,Chuck, UnderclassHero a nejmladší Screaming Bloody Murder) a 

rozohdně to nevypadá, že by měli skončit :). Za dobu své existence se zapsali na pomyslný 

seznam kapel jako Green Day nebo Blink 182 (ti byli zezačátku pro kluky hlavním zdrojem 

inspirace). Nikdy se nebáli experimentovat a to se taky podílelo na vzniku písniček Fat Lip a 

WhatWe’reAllAbout, na které měl vliv styl hudby „Rapcore“. Mezi jejich písničky patří už 

zmíněná Fat Lip, pak Over My Head, WithMe, Motivation, In TooDeep, UnderclassHero a 

mnoho mnoho dalších… 

Zajímavosti:  

- Všichni mají na pravém rameni vytetované číslo 41 

- Deryck se 15. července 2006 oženil s AvrilLavigne (manželství však vydrželo jen do 

roku 2010) 

- Stevo je vegan, je alergický na čokoládu a kdysi hrál na bicí vždy bez bot. 

- Song PainForPleasure byl napsán během pobytu na záchodě :D 

- Jay má irské a švédké předky. 

 

Amy :3 
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Strašidelné luštění 

 


