Mgr. Veronika Bělíková
Protože k nám na první stupeň 15. základní školy nastoupila nová paní učitelka Veronika Bělíková, rozhodli
jsme se s ní udělat rozhovor, abychom jí všichni mohli lépe poznat.
Na základě čeho jste
se rozhodla pro
učitelské povolání?
,,Již od malička jsem
toužila se stát
učitelkou. Nejprve
jsem chtěla učit v
mateřské škole.
Postupem času jsem
se rozhodla pro první
stupeň. Důležitým
faktorem pro
rozhodnutí stát se
pedagogem, byla
dostupnost
pedagogické školy,
která byla nedaleko
mého bydliště.´´
Co Vás přivedlo
právě na naší školu?
,,15. ZŠ jsem si
vybrala díky tomu, že
se nachází blízko mého bydliště. Čím blíže, tím lépe, že?´´ 
Co se Vám líbí na naší škole?
,, Nejvíce se mi líbí, že
všichni učitelé jsou si
navzájem nápomocni a
jsou velice ochotní.
Takže nejvíce se mi líbí
vztahy na pracovišti.
Dále bych vyzdvihla
prostředí, ve kterém se
škola nachází. Je to
klidná část, což si
myslím, že je veliké
plus. No a nejvíc
samozřejmě andulky
…´´
Učila jste někdy před
nástupem na naší
školu, a pokud ano
kde se Vám nejvíce
líbilo a proč?
,,Učila jsem v ZUŠ
Jirkov, kde jsem
vyučovala tanec. Práce

se mi velice líbila, protože jsem měla děti od pěti do čtrnácti let. Byly šikovné a měly velice krásné výsledky.´´
Jaký je Váš největší profesí sen? Například ředitelka školy...
,,Můj profesní sen se již splnil – stát se učitelkou na ZŠ.´
Jaký projekt se Vám líbí na naší škole, a co by jste naopak změnila?
,,Nejvíce se mi líbí turistiky. Neznám školu, která by turistiky každý měsíc praktikovala. Na škole bych
nezměnila zatím nic, jsem spokojená s tím, jak to je . Je to něco nového…..a já ráda objevuji nové věci.´´
S jakými ročníky se Vám
nejlépe pracuje? A proč?
,,Každý ročník má něco do
sebe. Má své plusy i mínusy.
Těžko říct, se kterým se mi
lépe pracuje. Ještě jsem
neprošla všemi, tudíž otázku
nemohu zodpovědět.´´
Jak trávíte svůj volný čas a
u čeho si nejvíce
odpočinete?
,,Miluji přírodu a sbírání hub.
Také preferuji jízdu na
bruslích. Nejvíce si však
odpočinu například v divadle
či v kině, kdy úplně
vypustím…´´
Jste ranní ptáče, nebo naopak
večerní sova? Kdy se Vám
nejlépe pracuje?
,,Přijde mi, že něco mezi. Nerada vstávám, ale i nerada ponocuji (jak kdy ). Ale nejlépe se mi pracuje ráno.
Více toho stihnu.´´
Do jaké země byste se chtěla podívat? A proč?
,,Můj sen je se podívat do Ruska. Líbí se mi jejich kultura

a historické památky. Tak snad někdy…..:-)´´
Paní učitelce moc děkuji za příjemnou spolupráci! Patricie
Kuncová

LYŽÁK 2019
V březnu naše škola uskuteční lyžařský kurz (3. - 8. 3.),
stejně jako v minulých letech budu výuka probíhat v
lyžařském areálu Klínovec. Ubytování bude v
penzionu v Loučné pod Klínovcem. Doprava do areálu
bude zajištěna skibusem. Výuka probíhá dopoledním a
odpoledním výcvikem a je doplněna večerní přednáškou.
Snad na nás bude počasí letos trochu milejší a dopřej nám víc slunce a méně mrazivých dní.

CYKLISŤÁK 2019
Poslední týden v květnu (27. - 31. 5. 2019)
pořádá naše škola cyklo-turistický kurz. Kurz
je pouze pětidenní a bude probíhat v Doksech
u Máchova jezera. Ubytování bude zajištěno
v areálu Termit25 v jedné z budov. Kurz bude
mít každý den vyjížďky či výšlapy po okolí,
které je k tomu přímo vybízející. Areál nám
poskytuje i mnoho dalšího sportovního vyžití
(hřiště na fotbal, basketbal, volejbal, lezecká
stěna, bazén). Pokud nám ještě vypomůže
počasí, měly by děti odjíždět se spoustou
krásných zážitků.

Happy Halloween whatever you are!
Co vše víme o americkém svátku Halloween?
Slaví se každoročně poslední říjnový večer, tedy vždy 31. října,
v předvečer křesťanského svátku Všech svatých Vznik a vývoj
tohoto svátku je nejednoznačný, ale často se uvádí, že má
kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem
a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc, která
lámala říjen a listopad, nesla název Samhain podle keltského
boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých
Keltů pánem mrtvých.
V noci Samhain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské
ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili
proti zlým duchům. Věřili, že duchové zemřelých mohli být tuto
noc buď nápomocní přátelům, nebo nepřátelům škodící. Ohně
měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh
mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Keltové
pojímali Halloween zvesela, netruchlili. Chápali smrt jako
běžnou přirozenou součást života.
Halloweenské koledování
Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni
slaví tento svátek jako Halloween. Oslavy probíhají většinou v
rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě (sousedé,
přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a go trick-or-treating" (chodí koledovat) po okolí. Každý
navštívený je koledníky vyzván k vydání sladké odměny). Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům
„kletbuale prakticky jde jen o zábavu, žádné velké záškodnické akce děti obyčejně nedělají, nanejvýše dávají
pastu na kliku nebo neškodně pomalují auto před domem. Odtud tedy kolednické pořekadlo Dejte mi koledu
nebo vám něco provedu).

Další typické aktivity, zvyky a hry
Dalšími aktivitami spojenými s Halloweenem jsou výroba
lucerniček z vydlabaných dýní – tzv. jack-o'-lanterns (Jackovy
lucerny), navštěvování strašidelných domů, přehlídky nebo
party strašidelných masek, poslouchání strašidelné hudby nebo
sledování hororových filmů. Podle staré legendy žil Hrozný
Jack, který se vyznačoval takovou krutostí a zlou povahou, že
ho nechtěli vzít ani v pekle. Proto od těch dob musí Hrozný Jack
chodit s vydlabanou tykví a hledat společníka. Více o historii
Jack-o'-lantern.
Kde se Halloween slaví
Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně
v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém
Zélandu. Jeho komercializace začala okolo roku 1900, první
kostýmy se začaly objevovat někdy v roce 1930 a 'trick-ortreating' se datuje k roku 1950. U nás Halloween nemá takovou
tradici, jako v anglicky hovořících zemích. Mezi dětmi sice
získává stále větší oblibu, ale u většiny z nás má daleko hlubší
význam svátek Všech svatých nebo „Dušičky“ – památka
zesnulých.
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/halloween

17.listopad 1989
17. LISTOPAD 1989
Týden po pádu Berlínské zdi, 17. listopadu 1989, začala v Praze sametová revoluce. Ve čtyři hodiny odpoledne
se u sídla lékařské fakulty na Albertově sešly skupinky studentů, aby si připomněly tragické události před padesáti
lety. Původně klidná manifestace se brzy změnila ve stávku za svobodu, demokracii a politické reformy.
Demonstrantka před policejním kordonem na Národní třídě.
Situace se vyostřila v ulici Na Perštýně u obchodního domu Máj, kam demonstranti krátce po půl osmé večer
dorazili. Zde dav zastavil kordon pohotovostního pluku ministerstva vnitra a znemožnil stávkujícím i únik
postraními ulicemi. Lidé se proto posadili na zem a čekali, jak se situace bude vyvíjet. Jednotky ministerstva
vnitra nelítostně zasáhly. Přes pět set lidí zranili a řadu občanů odvlekli do připravených autobusů a kanceláří
Bezpečnosti.
Společnost se bouří
Tvrdý zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým
lidem probudil celou společnost, která se
definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. V
den padesátého výročí, kdy byly uzavřeny všechny
československé vysoké školy Hitlerem, začala
"sametová revoluce" (na Slovensku "něžná"). Ta
odstartovala rozsáhlé změny v politickém a
hospodářském uspořádání Československa a vývoj
po těchto událostech dostal rychlý spád.

Události
17.
listopadu,
které
změnily
československé dějiny, trvaly jen necelých osm
hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je
schopen zajít, aby se udržel u moci. Připomeňte si, co se tehdy odehrálo.
15.40 - Na Albertově už je asi 600 lidí, další přicházejí. Během chvilky je ulice Na Slupi a Ke Karlovu zcela
zaplněná. Lidé začínají volat hesla„Za akademickou svobodu“, „Proč se učit nesmysly“, „Pro svobodnou
republiku ve svobodné Evropě“.
16.55 - Lidé se vydávají na Vyšehrad. Průvod prochází
ulicí Na Slupi. Přemyslovou a Slavojovou do ulice
Lumírovy. Poté ulicí V Pevnosti přichází do prostoru
Vyšehradského hřbitova.
17.30 - Vyšehradský hřbitov a jeho okolí je zcela
zaplněno. Je zde kolem 10 tisíc lidí. Vybraní zástupci
položili u hrobu básníka Karla Hynka Máchy květiny,
zapálili svíčky a všichni zazpívali státní hymnu.
18.52 - Konec průvodu se dává do pohybu a vrací se
Plaveckou ulicí. Počet účastníků je v té chvíli odhadován
na 5 - 10 tisíc lidí.
19.45 - Lidé jsou hermeticky uzavřeni. Záznam zapisovatelky z řídícího štábu: Zakročit se vším, co je k dispozici.
21.10 - Dav je rozehnán
23.10 - StB ukončila hlášení
Zdroj: internet, Redaktorka: Karolína Králová

PLÁN AKCÍ –
LISTOPAD 2018
KDY ?

KDE ?

CO ?

PRO?

2. listopadu 2018
14.00 – 15.00
6. listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.
7.listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.
9. listopadu 2018
13,45 – 14,45 hod.
12-16.listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.
14. listopadu 2018
17.00 – 18.30 hod.
20. listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.
23. listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.

ŠD

SOUTĚŽ K
100. VÝROČÍ ČR
CH ŠD BANDITI WANTED
JAK ZNÁŠ SVOU
VLAST?
DRUŽINKA SE
HÝBE
JABLKOBRANÍ

ŠD

26. listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.
.
26.- 30. listopadu
2018
27. listopadu 2018
14.00 – 15.00 hod.
28.listopadu 2018

Školní hřiště
Školní klub
Tělocvična
ŠD
Od školy na 1.
náměstí
ŠD

ŠD
ŠK
ŠD
ŠD

„RODINA SVÍTÍ
MOSTU“
CH ŠD BANDITI STOPAŘI
DNES SI VYBERU
SÁM

Rodiče s dětmi

Hudebna

UKÁZKA SOV

ŠD, ŠK

Vestibul školy

PŘÍPRAVA NA
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ

ŠD,ŠK

Školní hřiště

CH ŠD BANDITI STŘELBA
VÁNOCE JSOU ZA
DVEŘMI

ŠD

ŠD, ŠK, TV

Spojovací chodba,
ŠK, MC
Změna programu vyhrazena.

ŠD
ŠD

Rodiče s dětmi

Kantýna podruhé
Od září začne platit novela tzv. pamlskové
vyhlášky, která zmírní dosud velmi přísné
normy na obsah cukru, tuku a soli v
potravinách povolených k prodeji ve
školních bufetech a automatech.
• Zmírnění iniciovalo MŠMT, úprava
výživových limitů proběhla ve spolupráci s
MZdr.
• Díky zvýšeným nutričním limitům se
rozšíří sortiment bufetů např. o kvalitní
masné výrobky (šunky nejvyšší jakosti),
ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o
pečivo s významným podílem cereálií nebo
semínek, jemné pečivo s vysokým podílem
ovoce. Bufety budou moci nabízet např.
pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr +
zelenina nebo výrobky z ryb za
předpokladu minimálního obsahu 50 gramů
masa ve 100 gramech hotového výrobku.
• I upravené limity stále respektují aktuální
platná výživová doporučení.

Dle nejnovějších informací by se měla brzy
otevřít kantýna. Pro podrobnější informace
jsem se zeptala naší paní ředitelky Mgr.
Lenky Firmanové, která má otevření
kantýny korigovat. Informace ale nejsou
přesné, aby nevyzradila příliš mnoho.
1) Kdy by se měla přibližně kantýna otevřít?
„Přesné datum ještě není, ale když půjde vše podle plánu, tak v průběhu listopadu“
2) Kdo by v ní prodával?
„Netuším, ta firma, která to zařizuje, k nám dá nového zaměstnace“
3) Co by se v kantýně prodávalo?
„Kantýna bude zaměřená na zdravou výživu“
4) Změnil by se vzhled kantýny?
„Teprve se čeká, jak se vše vyvine, ale kantýnu si zařídí prodejce“
5) Zavedl by se větší výběr papírnictví?
„ Ano, bude větší výběr sešitů a ostatních věcí. Také se zavede drogerie, kde budou kapesníčky, ubrousky a
další hygienické potřeby.“
Redaktorka: Petra Zajícová

Památka zesnulých, Dušičky, svátek Všech svatých
Dušičky jsou příležitostí vzpomenout na naše předky, diky kterým jsme se narodili a napojit se na sílu života.
Již několik století se v našich zemích Dušičky slaví 2.11.
Dušičky - čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů, kteří ve starověku obývali západní, střední a částečně
i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka (i názvem máme podle keltského kmene Bojů, který
osídlil Čechy zřejmě ve 4. století př. n. l., dostaly české země latinský
název Boiohaemum – Bohemia, který se objevil v pracích římského
dějepisce Tacita na přelomu 1. a 2. století n. l.).
Začali to Keltové
Právě keltský rok začínal Samhainem a slavil se 1.listopadu v noci
z předešlého dne na den sváteční (jako všechny svátky). Jeho název se
skládá ze slov „sam-fuin“ tedy „Konec léta“. Dnes se s ním můžeme
setkat v pokřesťanštělé formě svátku všech Svatých 1. listopadu a
následných Dušiček 2.listopadu. Byl to svátek všech zesnulých a
příprava na období zimy.
Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje tedy na předkřesťanské
tradice. Církev od nepaměti konala modlitby a obětovala za zesnulé,
avšak až na přelomu tisíciletí roku 998 zavedl tento zvyk v druhý
listopadový den benediktýnský opat Odillo z Cluny a zvyk se rychle
rozšířil po všech křesťanských zemích. Od té doby se v 18 evropských
zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den poté
Dušiček.

Dušičky - oč vlastně jde?
Svátek Všech svatých vychází z doložené historické události, jíž bylo
vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech
římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné
blaženosti. Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli. Dušičky (duše
v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé.
V římskokatolickém kalendáři najdeme u 2. listopadu název Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Protestanti
tento den označují jako Památka zesnulých. Tento pojem vešel i do kalendáře veskrze ateistického.

My máme Dušičky, Američané Halloween
Slaví jej mnoho států a národů, každý po svém. Zatímco ve střední Evropě mají dušičky klidný průběh,
v anglosaských zemích a především v Americe si lidé na 31.10. pečlivě připravují pestrobarevné kostýmy na
slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit… Halloween se ale v posledních letech, s importem
širších kulturních tradic, začal drát i do Česka. Popravdě má tento proud u nás nemálo odpůrců…
Rozhodně k našim zemí patří na Dušičky více právě uctění památky mrtvých – řezanými květinami na hrob,
tichou vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi. A leckde i setkání s příbuznými a blízkými, kteří jsou od
nás daleko a jindy si na setkání nenajdeme čas…
Tradicí je pokládat na hroby blízkých dušičkové věnce, ať již umně udělané z větví, z mechu, nebo šišek se
stuhou "Vzpomínáme".

Dušičky - uctění památky zesnulých
Nutno podotknout, že Dušičky u nás bývají každoročně impulsem k tomu, aby národ vyrazil pečovat o hroby
svých blízkých. Přehled prověřených kamencitví najdete například na kamenictvi.pohreb.cz.
Plné až přeplněné hřbitovy, hodně aut na silnicích, občas i nervozita a bohužel i nehody na silnicích i s těmi
nejhoršími následky. Naštěstí obce většinou posilují dopravu kolem Dušiček. Pokud půjdete pečovat na hrob
pěšky - prosím dbejte, ať jste dostatečně viditelní - pomohou například baterky, nebo reflexní prvky.
Vyvarujme se toho, aby o příštích Dušičkách přišli příbuzní či známí s květinou, svíčkou a vzpomínkou na náš
hrob.
Na světě jsme díky našim předkům Uctění předků: Cti otce svého i matku svou ..... Oni by bez nás
žili, my bez nich ne. Dlužíme jim za dar života, něco, co nikdy nemůžeme splatit. Můžeme být s našimi předky
nespokojení, nebo spokojení, to je na nás. Jsem spíše pro první možnost, tedy přijmout život a naše geny tak,
jak nám je naši předkové předali. Jsme rádi, že v ČR máme staletí svátek
Zdroj: https://www.pohreb.cz/pamatka-zesnulych-dusicky-svatek-vsech-svatych

DUŠIČKY
Každý rok 2.listopadu si připomínáme zesnulé
známé. Tento svátek je brán jako svátek
zesnulých nebo památka zesnulých.
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech
svatých tzv. Samhai. Samhain byl Kelty
vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice
mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se
duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský
povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může
dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem
živí ukazují cestu mrtvým. Tradici svátku
Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce
podobná oslavě halloweenu. Je
předpokládáno, že se svátek Samhain
slavil i na území ČR. Poté byl svátek
Samhain nahrazen svátkem Všech
svatých neboli Dušičky.
V jižních Čechách ještě na počátku 20.
století chodili koledníci prosili o
takzvané „dušičky“ nebo „kosti
svatých“. To je pečivo (bochánky,
rohlíky) ve tvaru kostí. Tomuto zvyku
se říkalo “chození po rohlíkách“.
Na Dušičky by se měl navštívit hřbitov
své rodiny rozsvítit na něm svíčku a
položit květiny (věnce, kytice,
květinové misky, květinové srdce). Tím
se symbolizuje víra ve věčný život a přesvědčení že život hrobem nekončí –“Vzpomínáme na naše blízké a v
duchu se ptáme, jaké svědectví nám
zanechali.“. V České republice je vzpomínka
na všechny zesnulé vedle Vánoc největším
svátkem, který oslavují vzpomínkou,
květinovým darem, zapálením svíčky, nejen
křesťané, ale i mnozí nevěřící.

Článek vypracovala: Patricie Kuncová

28.říjen
Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České republiky, který se
slaví každoročně 28. října. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci
Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali
zákon o zřízení samostatného státu. Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení
samostatného
Českosloveského
státu.
Českoslovesko
bylo vyhlášeno
28.října 1918 –
tudíž je to už 100
let. Jeho hranice
byly vymezeny
mírovými
smlouvami a
z nich
vycházejícími
rozhodnutími
v rámci
versailleského
mírového systému. Naše škola uspořádá výstavu historických artefaktů z tohoto stoletého
období. Tuto výstavu vede paní učitelka Smetáková.
Rozhovor s paní učitelkou Smetákovou:
1. Proč jste uspořádala tuto výstavu?
Letošní výročí naší republiky je velice významné a určitě stojí za to na něj upozornit. Výstava
historických artefaktů mi přišla jako originální způsob, jak toto výročí oslavit.
2. Co na ní můžeme vidět?
K vidění budou různé předměty, které se vyrobily nebo používaly na našem území v letech
1918-2018. Uvidíte například mince a bankovky, knihy, hračky a mnoho dalšího.
3. Kdy a kde se bude konat?
Výstava začne 31.10. a bude trvat přibližně dva týdny ve studovně.
4. Je to jen pro žáky nebo pro širokou veřejnost?
Od středy 31.10. se výstava koná pro žáky naší školy. V úterý 6.11. bude v 15:30 hodin
slavnostně otevřena pro rodiče a od středy 7.11. přibližně týden pro mateřské školy.

Redaktorka: Karolína Králová

Halloween
Poslední říjnový večer se v mnoha zemích, především v
těch anglicky
mluvících, nese ve znamení oslav Halloweenu. U nás sice
nemá Halloween
takovou tradici, ale postupně si získává stále větší oblibu.
Kořeny svátku
sahají až do dob před naším letopočtem, kdy Keltové
slavili v tento
den konec léta a příchod nového roku. Magické noci na
přelomu října a
listopadu, v níž se prolínal svět živých a mrtvých, se
říkalo Samhain.
Při bujarém veselí všude hořely obrovské ohně a lidé se
odívali do
převleků, aby se chránili před zlými duchy. V době, kdy
se katolická
církev snažila vymýtit pohanské zvyky, byl Samhain,
jeden z
nejoblíbenějších svátků, nově nahrazen křesťanským
svátkem Všech
svatých (All Hallows' Day), který připadá na 1. listopadu.
Halloweenská
tradice se díky přistěhovalcům z Irska dostala kolem
poloviny 19.
století do Ameriky. Irové vyřezávali děsivé obličeje do
vydlabané řepy,
tu dávali posledního října se zapálenou svíčkou do oken,
což mělo od
domu vyhnat duše zemřelých. V Americe potom začali
používat dýně.
Děti se v předvečer svátku Všech svatých vydávaly ve
strašidelných
maskách na koledu, kdy za odměnu získávaly sladkosti a
ovoce. Tato
podoba slavení Halloweenu se uchovala dodnes. K dýním, jež svátek duchů symbolizují, se váže stará irská legenda o
opileckém pobudovi Jackovi. O Halloweenu byl Jack tak opilý, že jeho duše začala opouštět tělo. Na to už čekal ďábel,
který si pro něj přišel. Jack ho požádal, aby mu povolil poslední drink. Na ten ale Jack neměl peníze, a proto ďáblovi
navrhl, zda by se nepřeměnil v minci, Jack by s ní zaplatil a ďábel by se zase proměnil zpět. Jack však minci ihned popadl
a mazaně ji schoval do peněženky, čímž démona uvěznil. Poté si vynutil, že ďábla pustí, když mu dá rok svobody. Po
roce se čert pochopitelně vrátil. Tentokráte ho Jack přelstil nalákáním na lahodná jablka. Jakmile byl ďábel na jabloni,
filuta Jack nožem vyryl do kmene stromu kříž, a ďábel tak nemohl dolů. Jack mu nabídl pomoc, pokud mu ďábel slíbí, že
ho nikdy nevezme do pekla. Když se pak Jack jednoho dne upil k smrti, v nebi ho nechtěli, protože měl na bedrech příliš
mnoho hříchů, a slib od ďábla mu zase zaručoval, že do pekla také nemůže. Od té doby Jackova duše bloudí po světě a
temnotu si ozařuje žhavým uhlíkem, který mu ďábel věnoval. Aby uhlík vydržel déle, vložil ho Jack do vydlabané řepy.
Lidé proto o Halloweenu dávají na okenní římsy vyřezanou dýni se svíčkou, neboť věří, že si Jack vezme na cestu ono
světýlko a je za to na oplátku ochrání.

Zajímavosti:
1. Název Halloween vznikl zkrácením anglického výrazu „All Hallows‘ Evening“, tedy „Předvečer Všech svatých“.
2. Oficiálně existuje fóbie z Halloweenu. Jmenuje se “Samhainophobia” podle keltského festivalu Samhain, který připadá
na 1. listopadu.
3. Velký byznys. Každoročně utratí američané přes 2 miliardy dolarů za cca 300 miliónu kg halloweenských sladkostí,
což odpovídá asi 6ti lodím velikosti Titaniku.
4. Sovy jsou jeden z oblíbených symbolů Halloweenu. Lidé v Evropě během středověku věřili, že jsou to čarodějnice a
zaslechnutí sovího houkání znamenalo, že smrt je blízko.
5. Zábava nejen pro děti. Prodej kostýmů před Halloweenem šplhá do miliard dolarů a tvoří asi 65% celkového prodeje
kostýmů pro dospělé ročně.
6. I američtí domácí mazlíčci slaví tento svátek ve velkém. Halloweenské oblečky stojí jejich majitele přes 300
amerických dolarů ročně.
7. Legenda říká, že kdo si na Halloween obleče své oblečení naruby a bude chodit pozpátku, o půlnoci uvidí čarodějnici.

Redaktorka: Josefína Krausová

Paní učitelka Martina Blahoutová
Na naší školu přišla nová paní učitelka
Martina Blahoutová:
Na základě čeho jste se rozhodla pro učitelské
povolání?
Hodně mě baví práce s lidmi a dětmi.
Co Vás přivedlo právě na naší školu?
Na 15 ZŠ mě přivedla náhoda a moje bývalá
spolužačka.
Co se Vám líbí na naší škole?
Na škole jsme krátce, takže ještě jsem se
nestačila pořádně rozkoukat. Ale zaujal mě
přístup k žákům například, že se nezvoní.
Učila jste někdy před nástupem na naší školu,
a pokud ano kde se Vám nejvíce líbilo a proč?
Ano učila a učím stále - na soukromé
jazykové škole. Už tam učím šestým rokem a
líbí se mi tam styl výuky. Moc by se mi líbilo
ho přenést do ZŠ.

Jaký projekt se Vám líbí na naší škole, a co
by jste naopak změnila?
S projekty 15 ZŠ se musím ještě seznámit
bohužel tedy nemohu odpovědět.
Jaký je Váš největší životní sen?
Můj sen je cestovat, poznávat lidí, země a
učit se dalším jazykům. Hlavní sen je mít
zdravou rodinu a super přátele.
S jakými ročníky se Vám nejlépe pracuje? A
proč
Každý ročník má své. U starších je možnost
rozvést konverzace na dané téma. Mladší žáci
si zase rádi hrají. Záleží spíš na tom jak si
vzájemně sedneme a jakou k sobě najdeme
cestu.
Jak trávíte svůj volný čas a u čeho si nejvíce
odpočinete?

Nejraději trávím čas s rodinou. Také ráda cestuji, kreslím, navštěvuji kina, divadla, koncerty a nebo chodím na
procházky se psem.
Jste ranní ptáče, nebo naopak
večerní sova? Kdy se Vám
nejlépe pracuje?
Nejlépe se mi pracuje v noci.
Mám klid a nemusím odstrkovat
syna abych měla klid na práci
protože ten už spí.
Do jaké země byste se chtěla
podívat? A proč?
Nejvíce do Kanady. Hlavně
kvůli přírodě.
Co Vás přivedlo k anglickému
jazyku?
Vždy jsem chtěla mluvit dobře
anglicky. Nejvíce kvůli
cestování.
Byla jste někdy v Anglii?
Ano v Anglii jsem byla od roku
2000 až do roku 2004 tedy
necelé čtyři roky. Na dva roky
jsme tam jela jako au pair poté
jsme tam další dva roky
studovala anglický jazyk.
V Anglii se mi hodně líbila

příroda, lidi které jsme tam poznala,
města a jejich zvyky.
Paní učitelce moc děkuji za rozhovor.
Patricie Kuncová

