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 Z našich škol
Vzpomínky na „halloweenské“ radovánky
Už od rána 31. října bylo ve třídách rušno. Je známo, 
že v tento den v západních a také v mnoha zemích ve 
světě dětí slaví Halloween. Je to nejoblíbenější svátek 
pro děti, protože se mohou rozdovádět, obléci se do 
různých kostýmů, uspořádat párty, podívat se na vy-
dlabanou dýni a zahrát si tradiční „halloweenské“ hry. 
Lovení jablka z vody ústy, bez pomoci rukou nebo 
soutěž o nejdelší slupku z jablíčka. To všechno mohly 
děti zažít i v naší škole. Samozřejmě, že děti z 1.stupně 
to prožívají daleko veseleji a hlučněji než starší žáci. 
Křik, výskání, pískání a smích bylo slyšet téměř celé 
dopoledne nejen o přestávkách. A nějaké to strašidlo 
bylo možno zahlédnout ještě ve školní jídelně.

Halloween skončil, děti se zase budou pilně učit a tě-
šit se na mikulášské radovánky, které připravují žáci 
devátých tříd pro svoje mladší spolužáky.

Učitelky angličtiny 1. a 2.stupně ZŠ 28. října Žamberk

AMERICKÝ 
HALLOWEEN
Halloween sice není v Čechách 
zrovna oblíbeným svátkem, ale 
myslím, že není nikdo, kdo by o 
něm ještě neslyšel. V Americe pa-
tří k jednomu z nejoblíbenějších 
svátků, a tak to podle toho také 
vypadalo. Přípravy začaly již zhru-
ba tři týdny předem, kdy lidé začali 
zdobit své domy. Všude se objevi-
ly lampy ve tvaru dýní, strašáků a 
pavučin s obřími pavouky. Spousta 
rodin se také každoročně vydává 
na Pumpkin Patch (dýňová farma). 
Největší zábava je to hlavně pro malé děti. Mohou si pohladit malá prasátka, pochovat králíčky a ko-
ťátka. Oblíbené je také střílení dýní na poli, a pokud máte dost odvahy, můžete si vyzkoušet bludiště 
vystříhané v kukuřičném poli. My jsme se na Pumpkin Patch vypravili se školním International Club 
(mezinárodním klubem). 
Vše naplno vypuklo 31.10., kdy se studenti oblékli do kostýmů již ve škole. Ani učitelé však nezůstali 
pozadu. My jsme si zvolili jednoduché masky zahradníka a kočky. Docela nás překvapilo, že večerní 
„koledování“ není jenom pro malé děti, ale rádi se ho účastní i maturanti. Hned po návštěvě prvních 
několika domů nám došlo proč. Těžko byste hledali jednodušší cestu, jak získat sladkosti. Stačí se 
obléknout do kostýmu a pak chodit od domu k domu, zazvonit a se slovy „TRICK-or-TREAT“, což nezna-
mená „Peníze nebo život“, nýbrž „Koledu nebo něco vyvedu“, nastavit tašku a čekat, co Vám přibude. 
Některé rodiny měly pěknou řádku „koledníků“ – u nás jich bylo 354 ☺. Ale i tahle zábava, jako vše 
v Americe, má svá pravidla. Zvonit můžete jenom na domy, které mají rozsvícené venkovní světlo, a to 
pouze mezi půl pátou a půl osmou. Halloween jsme si užili se vším všudy a teď už nám jenom zbývá 
sníst všechny sladkosti ☺.
 Pozdrav posílá Vendula a Dáša

Jezdíme do divadla
V minulém školním roce jsme navštívili divadelní předsta-
vení Cyrano z Bergeracu v Národním divadle. Klasika, kte-
rou jistě všichni znáte. Výkon herců suprový! Celé to bylo 
jak se patří na Národní divadlo. Prostě skvělé.Letos jsme 
se rozhodli pro úplně jinou divadelní hru. 17.října jsme 
se vydali do Východočeského divadla v Pardubicích na 
detektivní komedii Bláznivé nůžky. I když jsme jeli po vy-
učování, nutno uznat, že zájem byl velký. O půl páté jsme 
se všichni, pěkně nastrojení, sešli u školy a vyrazili. Před-
stavení bylo nejdříve trochu nudné, ale po chvilce se vše 
změnilo. Na jevišti se stala vražda, probíhala rekonstrukce 
a my diváci jsme měli kontrolovat, jestli je vše správně. Mohli jsme se ptát na cokoli, byla to zábava a opravdu 
obdivujeme herce, jak uměli rychle a vtipně reagovat. Dokonce jsme hlasovali o tom, kdo je vrah, skutečný 
vrah byl odhalen a my pak byli buď spokojeni, nebo nespokojeni se svým tipováním.Domů jsme jeli plni 
dojmů. V únoru se chystáme do Klicperova divadla, tak budeme srovnávat, ale už teď se těšíme.
 Kristýna Schwarzová, 9.A a Kryštof Chmelan, 9.B, Základní škola Nádražní 743 Žamberk

Ze školní družiny

Ve ŠD při ZŠ 581 se 6.11. konalo indiánské podzimní 
čarování. Společná píseň navodila příjemnou náladu 
a pak se soutěžilo. Děti luštily tajné písmo na totemu, 
přenášely dýně na prkénku, hledaly šišky se zaváza-
nýma očima, prověřily si zručnost při hře s indián-
skými kameny nebo se snažily zapamatovat jména 
deseti nejznámějších indiánů. Poté následoval obřad 
výroby ducha z papíru a zdobení dýní za vydatné po-
moci rodičů. Vystavené práce v barvách indiánského 
podzimu rozveselily interiér třídy. Každý si odnesl 
domů diplom a sladkou odměnu. 

Vychovatelky ŠD


