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Z REDAKCE
O nás
Kdo bude Miroslavoviny vytvářet a jak vše vzniklo?

Na začátku byl pouhý nápad vytvořit školní noviny, protože by
toho bylo ale na jednoho člověka moc, poprosila jsem žáky
druhého stupně o pomoc. Noviny ve škole chyběly a myslím si, že
je skvělé činnost školní redakce udržet, čtenáři se tak mohou
každý měsíc těšit na nové informace či zábavu.
Kdo tvoří tým školních novin? Podívejme se na ně zblízka.
Karolína Janderová
Kája, třída 6. C, role grafik
Kája se přihlásila mezi nás a vybrala
si roli grafika, protože má talent
na kreslení a všechny estetické
věci. Pracovat ve “školní redakci” ji
lákalo.
Zájmy: hra na hudební nástroje
(ukulele, flétna, klavír), kreslení
a malování, vyrábění všeho druhu.
Znamení v horoskopu: beran
(povahou prý není, ale já určité
rysy vidím, např. její zápal při
tvoření, je energická a přátelská).

Michaela Kučerová
Míša, třída 6. C, role kompletace
a roznos novin
Míša se přidala, protože ji nabídka
zaujala. Nejvíce se ji líbil roznos
novin – bude naší školní pošťačkou,
chce se projít po škole.
Co by pro své zdraví neudělala. J
Zájmy: hra na klavír, házená,
surfování na mobilu.

Denisa Kounická
Denča, třída 6. C, role reportér
V nabídce rolí ji zoslovily
rozhovory, Denču baví poznávat
nové lidi, ráda se účastní
všelijakých akcí (např. Halloween).
Zájmy: házená, trávení času venku
s kamarády, surfování na mobilu.

Znamení v horoskopu: střelec
(je energická, veselá, upřímná).

Znamení v horoskopu: váhy
(znamení prozradí, že Denča je
vlídná, má smysl pro humor,
je rozená týmová hráčka).

Instagram: miskqq_

Instagram: dencakounick

Instagram: kerlis.18
Kristýna Novotná
Týna, třída 6. B, role humorista

Linda Hotovčinová
Linda, třída 6. A, role kompletace

Kristýnka chtěla vyzkoušet něco
nového a role humoristy ji zaujala
nejvíce. Prý už od první třídy je
tzv. třídním šaškem, baví své
spolužáky i učitele, takže k humoru
nemá daleko.

Lindu baví o něčem psát (dokonce
napsala s kamarádkou svou vlastní
knihu), proto se přihlásila do naší
redakce. Její rolí bude zpracování
všech informací k tématu měsíce
a pomáhat s ilustracemi.

Zájmy: hra na hudební nástroje
(flétna, harmonika), ráda tráví čas
se svým psem, kreslení.

Zájmy: hra na hudební nástroje
(flétna, harmonika, klavír), zpívání,
jízda na kole.

Znamení v horoskopu: panna
(pracovitá, pečlivá, jde si za svými
sny).

Znamení v horoskopu: rak (chápavá
a empatická, ráda pomáhá).

Instagram: -

Instagram: -

Veronika Adámková
učitelka Pč a Vv, role redaktor
Ráda tvořím a jsem ráda, když jde
moje práce vidět. Role redaktora je
jasná, někdo musí přeci redakci
řídit a noviny před samotným
tiskem zkontrolovat. J
Zájmy: turistika (příroda
i památky), kreslení a tvoření,
procházky se psem, čtení.
Znamení v horoskopu: beran
(upřímná, do jisté míry tolerantní,
energická, přátelská).
Instagram: neposkytuji J
(IG mám k ukládání vzpomínek,
které sdílím jen se svými přáteli).
Adámková

TÉMA MĚSÍCE
Dušičky, Halloween, Samhain, Den mrtvých, …
Stejné a přece jiné. Jak se slaví tyto svátky u nás a ve světě?

Svátek Všech svatých (1. 11.) a Památka všech zemřelých – Dušičky (2. 11.)
KŘESŤANÉ: Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své zemřelé příbuzné
Co možná nevíte?
a přátele tím, že přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, na něj
Z evropského svátku
pokládali věnce
Dušiček vznikl anglosaský
či květiny a zapálili
svátek Helloween
svíčky. Pozůstalí
(Halloween).
se pak tiše modlili
V minulosti se v
za spásu duší, Podkrkonoší slavily Dušičky
protože modlitba
podobně jako dnes v USA,
prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy.
tzn. s průvody
strašidelných a děsivých
Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo „kosti svatých” (obrázek výše)
masek.
ve tvaru překřížených hnátů. Druhý den se pekly “dušičky” – čtyřhranné
pečivo plněné mákem nebo povidly, které sloužily jako dar pro žebráky a chudé lidi. Říkalo se, že pokud
o Dušičkách prší, tak duše zemřelých oplakávají své hříchy.
zdroj: Velká kniha lidových obyčejů a nápadů, M. Bestajovský, 2020

Adámková
Samhain /šauň/ (31. 10. – 1. 11.)
POHANÉ: Samhain je pohanský svátek, který má kořeny u Keltů. Je „stavebním kamenem“ pro všechny
svátky slavící den mrtvých po celém světě. Ve starém keltském kalendáři se takto označoval měsíc
listopad, tedy první tři týdny tohoto měsíce.
Tento svátek je nejmenší hranice mezi světem živých a neživých. Věřilo se, že duše zesnulých se v tento
čas vracely na zemský povrch a živí mohli navštívit podsvětí. Dříve se tenhle svátek slavil tak, že se večeřelo
na hřbitově.
Začátkem 1. stol. n. l. se se Samhain začal slavit i konec úrody.
zdroj: Wikipedie

Kája

Halloween (31. 10.)
ANGLOSASÉ: Zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly v Irsku pravděpodobně na základě prolnutí zvyků
vycházejících ze staroirského pohanského
svátku Samhain, oslav římských pohanských
svátků a křesťanských slavností Všech
svatých, které byly přineseny do Říma
společně s křesťanstvím.
Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a
chodí od domu k domu s tradičním
pořekadlem „Trick or treat“ (Koledu, nebo
něco provedu) – v Americe typické
pomalovávání automobilů či dveří, zubní
pasta na dveřích...) a „koledují“ o sladkosti.

TÉMA MĚSÍCE
Tradičními znaky Halloweenu (obrázek předchozí strana) jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané
„jack-o'-lantern“, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd.
Typickými barvami jsou oranžová a černá. Oranžová symbolizuje podzim a černá temnotu a smrt.
zdroj: Wikipedie

Míša
Den mrtvých (31. 10. – 2. 11.)
AZTÉKOVÉ + ŠPANĚLSKO: Mexický svátek mrtvých je nejoblíbenějším a nejvýznamnějším svátkem
chápaným jako šťastné shledání mezi živými a mrtvými. Podle aztécké mytologie odcházejí dospělí mrtví
do jiného světa, který se jmenuje Mictlán, kde vládnou Pán a Paní smrti. Svět zesnulých dětí se jmenuje
Chichihuacuauhco a rostou v něm stromy, z nichž teče mléko. Lidé
věřili, že jednou do roka se mrtví vracejí na zem, jen tak si popovídat
se svými příbuznými a přáteli, aby pro ně tolik netruchlili.
Mexičané věří, že 1. listopadu se vrací na náš svět duše dětí
a 2. listopadu duše dospělých a připravují předem pro své zemřelé
(i živé) bohaté pohoštění. Jeho součástí jsou např. malé cukrové lebky
(calaveritas – obrázek vpravo) nebo sladký chléb s ruličkami těsta
připomínajícími kosti „pan de muerto“. Připravují se též všechna jídla
a nápoje, které měl zemřelý rád, postaví také tradiční zdobený oltář
buď doma ve vyhrazené místnosti, venku na zahradě, nebo přímo
u hrobu zemřelého. Oltáře se zdobí barevnými vystřihovanými papíry,
především oranžovými květinami, hlavně afrikány, které zahánějí zlé duchy, svícemi, ozdobnými předměty
(v případě dětí hračkami), ovocem a oblíbenými pokrmy a nápoji. Na nejvyšším stupni oltáře se umísťuje
fotografie zemřelého. Na hřbitovech se hroby dětí zdobí bílými, hroby dospělých červenými květy. Celé
rodiny sem přichází strávit skoro celou noc. Jedí, pijí a zpívají na počest svých nebožtíků a věří, že se
s nimi viděli a popovídali si s nimi.
zdroj: Wikipedie

Denča
Zdroje obrázků:
§ https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/9/21/291/the-city-halloween-city-usa-wallpaper-preview.jpg
§ https://mitkamjit.cz/komponent/elFinder/php/connector.php?id=325&cmd=file&target=l1_ZmlsZS8yMDExM
jMtMTYwNTA3LnBuZw
§ https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_mrtvých_(svátek)#/media/Soubor:Calaveritas_de_dulce.jpg

CO BYLO, CO BUDE …
Halloween ve škole
Masky, “módní“ přehlídka pedagogických pracovníků, fotokoutek, hrůzostrašné kvílení.

Konečně jsme si zase po dlouhé pauze způsobené epidemiologickou situací v předchozích letech mohli
užít nějakou akci ve škole. Touto akcí byl právě Halloween, který se uskutečnil v úterý 26. 10. 2021
a byl pořádán školním parlamentem. Třídní kolektivy přišly ve shodných maskách. Najednou jsme měli
ve škole spoustu čarodějnic, upírů, duchů nebo vietnamských zombíků. Pro všechny byl nachystaný
fotokoutek v učebně výtvarné výchovy.
Po velké přestávce následovala módní přehlídka našich učitelů/učitelek a asistentek. Velké ovace se dočkal
pan učitel Dostál s maskou nafukovacího dinosaura, pan učitel Buchtela jako Šmoulinka nebo upírky paní
učitelka Biberlová s paní asistentkou a jejich upíří družinou. Pod maskou kata s useknutou hlavou v ruce
se ukrýval náš pan školník. Po přehlídce se chodily třídní kolektivy fotit, o přestávce se mohly fotit skupinky
či jednotlivci. Strašidelné kvílení probíhalo podle předem nachystaného rozpisu, vždy v daný čas třída
vyběhla na chodbu a z plných plic si zakvílela.
Akce se vydařila na jedničku, myslím, že se všem moc líbila a byla krásným zahájením podzimních prázdnin.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, těšíme se na další akce!
Adámková

Podzimní výstava a lampionový průvod
Krásné výrobky, lampiony, ohňostroj.

Dne 26. 10. 2021 se konala výstava výrobků žáků 1. stupně a lampionový průvod. Budova 1. stupně byla
celá vyzdobená krásnými díly, které vytvořily
děti z 1. stupně za pomoci svých rodičů
a učitelů. Mohli jsme zde vidět obrázky,
dělané různými technikami, ježečky
a sovičky z přírodnin, nechyběli ani duchové
a strašidelné osvětlení. Výstava byla moc
povedená.
Když si všichni tuto výstavu prohlédli, sešli se
před budovou školy a v 18.30 všichni
společně vyrazili v průvodu s lampiony ke
kulturnímu domu. Průvod byl opravdu
veliký, protože jsme se zde sešli v hojném
počtu. Není se také čemu divit, vždyť se tato
akce konala po roční pauze způsobené nepříznivou epidemiologickou situací. Když celý průvod dorazil
ke kulturnímu domu, měla projev naše paní ředitelka Mgr. Jana Kadlecová a pan místostarosta
Mgr. Svatoslav Ryšavý. Potom zde žáci recitovali básně. Tato oslava se konala za účelem připomenutí si
státního svátku 28. října – Dne vzniku samostatného československého státu. Tento svátek slavíme
každoročně od roku 1918. Během nacistické okupace českých zemí byl státní svátek zrušen, po druhé
světové válce byl státní svátek slaven do roku 1951, kdy byl jeho název změněn na Den znárodnění,
že státním svátkem zůstával tento den i nadále. Roku 1988 bylo obnoveno slavení vzniku Československa.

CO BYLO, CO BUDE …
Oslavy tohoto svátku probíhají v celé naší zemi. V tento slavnostní den jsou udělována státní vyznamenání
prezidentem naší země (Řád Bílého lva –nejvyšší státní vyznamenání České republiky; Řád Tomáše
Garrigua Masaryka; medaile Za hrdinství a medaile Za zásluhy).
Celý tento krásný den byl zakončen nádherným a velkolepým ohňostrojem, který trval bezmála čtvrt
hodiny. Věřím, že jste si to všichni užili stejně jako já, a těším se zase za rok.
Linda

Foto: Denča a Míša

ROZHOVORY NA TÉMA
Halloween a duchové
Co si myslí naši žáci a vyučující o tématu měsíce?

Pro moudra od žáků jsme zašly do školní družiny. Z vyučujících „vyhrála“ prémiový rozhovor paní učitelka
Biberlová. Co nám na sebe holky a paní učitelka prozradily?

Monča a Marion z 1.A
Věříte na duchy?
Marion: Ano.
Monča: Taky.
Už jste nějakého viděly?
Marion: Jednou, když jsem šla spát, tak jsem nemohla usnout a něco jsme slyšela na chodbě, tak jsem se
šla podívat a viděla jsem už jen nohu.
Znáte nějakou historku o duších nebo stala se vám ještě jiná příhoda?
Marion: Ještě na zámku je duch, maminka tam pracuje, a tam jsme ho viděly. A jednou s kamarádkou jsme
viděly strašidelný dům. On ten dům se celý třesal a v autě se otevřel kufr a my jsme s kamarádkou brečely.
Teda! Ty máš teda zážitků, jdeme tedy pryč od duchů a zeptáme se na něco jiného. Máte na Halloween
nějakou masku?
Marion: Ne.
Monča: Ne.
Marion: Teda ano. Půjdu za čarodějnici, mám čelenku, pavouka, prstýnky, takovej klobouk, co si na něm
pletu pavučinky a taky culíčky. A taky mám lampion pavoukovej.
Monča: Já taky za čarodějnici, mám kostým doma, ale nevím jestli mi bude ještě, měla jsem ho ve školce,
když jsem byla ještě v Sluníčkách. A taky mám lampion.
A co děláte na Halloween? Půjdete na lampionový průvod tady ve škole?
Marion: Půjdu na lampionovej průvod.
Monča: Chodím ven s kámoškou.
Marion: A na podzimní výstavu jsme vyráběli „podzimníčky“.
Co to jsou ty podzimníčky? (pozn. jsou to pravděpodobně skřítci z podzimních listů)
Marion: no to jsou takové podzimníčky na výstavu. Dělali jsme takové hlavy a vlasy byly listy, a já jsem
nahoře to tak ustřihla a děláme lesní panenku.
Znáte nějaký film nebo pohádku, kde jsou duchové?
Monika: Já znám písničku.
Marion: Já taky.
My chceme film nebo pohádku. Nebo ta písnička je v té pohádce? Zkus ji zazpívat.
Monika: Já nevím.
Marion: Já nebudu zpívat, já se stydím.
Dobře, tak znáte třeba pohádku hotel Transylvania? Tam byli duchové.
Monika: Asi jo.
Tak děkujeme za rozhovor, pak se najdete v novinách, paní učitelka vám všechno přečte.
Marion: To už je všechno? Tak jo. Už se těším.
Denča a Míša

ROZHOVORY NA TÉMA
Paní učitelka Lenka Biberlová
Věříte na duchy?
Ano i ne.
Slavíte Halloween? Pokud ano, máte na Halloween nějaký kostým?
Ve škole ráda, ale doma ne. A ano, mám kostým.
Slavíte Dušičky?
Jako většina lidí v České republice ano.
Co děláte na Halloween?
Nedělám nic zvláštního.
Proč si myslíte, že se slaví Halloween?
Určitě vychází z historie.
Chodíte na Dušičky na hřbitov?
Ano, chodím na hřbitov zapalovat svíčky.
Znáte nějakou historku?
Mám historku, kterou zná paní učitelka Bartuňková.
Znáte nějaký film s duchem v hlavní roli?
Ne, neznám.
Denča

Z REDAKCE
Některé doplňující informace
Co by vás mohlo zajímat.

Noviny budou vycházet každý měsíc (poslední čtvrtek). Toto vydání (listopad) bylo posunuto z důvodu
podzimních prázdnin. Na prosincové číslo se tedy můžete těšit 25. 11. 2021.
Každá třída dostane jeden výtisk školních novin. K dispozici také bude
každé číslo na webu školy ve formátu PDF.
Logo Miroslavovin nakreslila Kája.
Pokud bude „dobrá konstelace hvězd“, tak se naše redakce rozroste
o dalšího člena. Držte pěsti, aby se spolupráce vydařila, protože pak
se můžete těšit na ručně kreslené komiksy!
Můžete také využít místo pro svou inzerci (viz inzerát vpravo),
informace předáte osobně p. uč. Adámkové, nebo zašlete na její
e-mail: adamkovav@zsmiroslav.cz.
Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“ na tentýž
e-mail uvedený výše. Budeme rády za jakoukoliv odezvu.

INZERÁT
Hledám jakýkoliv dřevěný
hudební nástroj (flétna, kytara,
housle …), který poslouží jako
„výtvarné plátno“ a následně
bude vystaven ve škole.
Pokud tedy máš nějaký
dřevěný hudební nástroj
doma, co už nikdy ke hraní
nebude, neváhej a dones jej
do školy.
Adámková
kolektiv

ZÁBAVA
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1. část těla, ve které je mozek
2. francouzský vůdce, který vyhrál bitvu
u města Slavkov u Brna
3. když prší, tak se nám vytvoří na silnici ...
4. anglicky jablko

5.
6.
7.
8.
9.

orgán, kterým vidíme
označení pro toalety
anglicky vejce
zelenina, která je dobrá na oči
když stříháme, používáme …
Týna

Vtipy
Jak poznáte hrob hypochondra? Je na něm napsáno „Já vám to říkal“.
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí. Jde o recidivistu, který za to byl trestán
již v letech 1721, 1845 a 1926.
Když jde bubák spát, pokaždé se podívá pod postel, jestli tam není Chuck Norris.
Holky, když je ten Halloween, tak odlíčit a do ulic!
Jede plešatý pán s beznohým a ten plešatý říká: “Šlápni na to, ať mi vlají vlasy.”
Ze žákovské knížky:
Učitelé tomu říkají opisování. My tomu říkáme týmová práce.
zdroj: Vtipy pro děti, T. Polášková, 2017 / Vtipy pro děti 2, T. Polášková, 2018 / Vtipy pro děti 4, T. Polášková, 2020

Týna

