ZPRÁVY Z TRÁVY
č. 1, 2013/2014

Milí čtenáři. Jako každým rokem i letos
bude na naší škole pravidelně vycházet
časopis Zprávy z trávy. Právě 1. číslo,
které zrovna čtete, je zaměřeno na
Halloween a Dušičky.
A víte, že trocha toho nadpřirozena se
na naší škole udála i o prázdninách?
Doufáme, že se Vám speciální
halloweenské vydání bude líbit
a využijete jej i jinak, než při
každoročním sběru papíru. ☺
Vaše redakce

POTOPA!!!
Mnozí z Vás se možná první den školy při vstupu do vestibulu zarazili. Důvodem
tohoto zaražení byl především vzhled učebny a kabinetu cizích jazyků. Do
těchto prostor protekla voda z hudebny. A rozuzlení? Někdo zapomněl
utáhnout kohoutek. Ano, ten kohoutek, u kterého paní učitelka Zuzana
Pavlůsková dbá na to, aby z něj nikdo vodu nepouštěl. Pachatel je doposud
neznámý, ale vzhledem k tomu, že se o prázdninách mnoho lidí ve škole
neukázalo... Rozuzlení záhady necháváme na vás. Že by duch…?
Radek Preis

HALLOWEEN
Co to je? Halloween je anglosaský
lidový svátek, který se slaví 31. října,
den před svátkem Všech svatých
a Dušičkami. Děti se oblékají do
strašidelných kostýmů a chodí od domu
k domu s tradičním pořekadlem Trick or
treat (Koledu, nebo vám něco provedu
- v Americe typické pomalovávání
automobilů, dveří, zubní pasta na
dveřích...) a „koledují“ o sladkosti.
Kde? Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA,
Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj.

Klasické tradice a
kostýmy: tradičními znaky
Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou
uvnitř, před domy se také dávají různí
kostlivci, netopýři, čarodějky, duchové,
černé kočky, košťata, oheň, příšery atd.
Typickými barvami jsou černá a oranžová.

JAK SI VYŘEZAT DÝNI:
1) Nejprve ostrou a velkou lžící
vydlabejte z dýně dužinu. Otvor musí
být dostatečně velký, kvůli pozdějšímu
vkládání svíčky. Řez veďte kolem
stonku dýně.
2) Obličej či siluety su můžete rovnou
nakreslit na dýni lihovým fixem nebo
tužkou.
Eliška Zvonková, Johana Čadová

PAMÁTKA ZESNULÝCH
Památka zesnulých či lidově Dušičky, připadají na 2. listopadu každého roku.
V tento den se lidé modlí za své zesnulé.
Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem
během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm
svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život. Na hřbitov
by se neměly nosit umělé květiny, které se v moderní době na hrobech čím dál
více objevují jako důkaz o ztrátě povědomí o původním významu této tradice.
Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech či jen
u hlavního hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na dušičky má také
kněz povoleno, stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších, nosit černé
roucho, ve kterém kněz prochází spolu s věřícími hřbitov a kropí svěcenou vodou
hroby.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Památku věrných
zemřelých zavedl roku 998 opat Odilo. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé
západní církvi. Tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. a rozšířil pro všechny
kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 jej Benedikt XV.
rozšířil pro celou církev.
Barbora Janotová

HALLOWEENSKÁ MONSTRA:
Převleků, ve kterých děti chodí o Halloweenu, je opravdu široká škála.
Nejčastěji se objevují různé příšery, např. duchové, upíři, ale také čarodějnice,
šílení vědci a mnoho dalších. Základní informace o těch nejpopulárnějších se
dozvíte v následujícím článku.

Frankenstein
Tento hororový román od Marry Shelly byl vydán
roku 1818. Frankenstein ovšem není jméno monstra,
jak si většina lidí myslí, ale jeho stvořitele, mladého
vědce Viktora Frankensteina. Frankeinsteinova
netvora si lidé představují jako natvrdlou,
emocionálně chladnou a terorizující bestii. Opak je
však pravdou. V knize je empatický, schopný
radosti, lásky, ale i hněvu, nenávisti. Jeho příběh byl
také mnohokrát zpracován jako film či divadelní
hra.

Dracula
Opět původem knižní postava. V knize
Brama Stokera je Dracula hrabě, žijící
v Transylvánii. Není na něm však něco
v pořádku. Nosí zásadně černě oblečení,
nevystavuje se slunečnímu svitu, neodráží
se v zrcadle a spí v rakvi. Údajně sál lidem
krev a zbraní proti němu měl být česnek.
Této postavě byl předobrazem rumunský
kníže Vlad Dracul, přezdívaný Ţepeş
(Napichovač). Draculův příběh patří ve
světě filmu k nejčastěji zpracovávaným.

Klaun
Nejedná se o roztomilého klauna
z cirkusu, nýbrž o klauna, z kterého jde
děs a hrůza. Je záhadou, proč zrovna
klaun, nicméně kdybyste ho
o Halloweenu potkali venku, do
smíchu by Vám zrovna nebylo. Někteří
lidé prostě mají z klaunů hrůzu a
vtipálci toho o Halloweenu využívají.
Je jen na Vás, jestli to považujete za
vkusné, nebo ne.

Kostlivec
Kostým se skládá z černé látky, na které je kostra.
Když se dotyčný postaví před černé pozadí, jen stěží
poznáte, je-li dotyčný živý. Na hlavě může mít masku,
či použít make-up. Musí se uznat, že make-up
vypadá věrohodněji a strašidelněji. Maska (většinou)
tak děsivě nevypadá, a možná Vás i pobaví.

Pokud Vám nápady dojdou, nezoufejte. V nejhorším můžete jít za dýni ☺

Radek Preis

HALLOWEENSKÁ VÝZDOBA

RECEPTY:
Vaječné muchomůrky
Ingredience:
4 vejce
2 rajčata
majonéza
petrželka, salátek nebo jiný zelený list na ozdobu
Příprava:
Vajíčka uvařte natvrdo, zchlaďte, oloupejte a jednu stranu vajíček seřízněte
tak, aby mohla stát rovně na talíři.
Pak rozkrojte obě rajčata a všechny půlky si rozložte na prkénko. Zdobící
sáček naplňte asi třemi lžícemi majonézy a všechny čtyři půlky rajčat
"opuntíkujte". Tyhle opuntíkované půlky rajčátek posaďte na vajíčka, aby
vypadala jako muchomůrky. Na talířku je ještě dozdobte salátem nebo
petrželí. Hotovo!!

Miska červů
Ingredience:
želé v prášku
brčka
Příprava:
Dle návodu na obalu připravíme želé. Zatímco se bude vařit, zalepíme jeden
konec brček izolepou. Hotové želé pak opatrně vlijeme do brček a dáme do
ledničky. Asi po třech hodinách brčka vyndáme a podélně je rozřízneme, aniž
bychom poškodili želé. Hotové červíky naaranžujeme do mísy. Dobrou chuť!!
…a tady máte další tipy na halloweenské cukroví…, tak co? Kdo z vás si něco
z toho udělá? ☺

60 LET ZŠ TRÁVNÍKY
Letos tomu je přesně 60. let, co začala fungovat naše škola.
Stavět se začalo roku 1951a dostavěla se roku 1953. Jako první byla
postavena hlavní budova, o dvacet let později byl přistavěn pavilon a v roce
1964 školní družina, která se do té doby nacházela ve Štěpánské ulici. Takže
když se to tak vezme, naše škola se stavěla dohromady 20 let.

Výstavba školy

Celkem se na naší škole vystřídalo 6 ředitelů. Tím posledním, tudíž
stávajícím ředitelem je Libor Slováček. Ze začátku na škole působilo 32 učitelů,
3 vychovatelky v družině a také školní lékař. Nyní je zaměstnáno na škole 36
učitelů, 5 vychovatelek v družině a vychovatel ve školním klubu.

Škola kdysi

Škola před zateplením

Škola nyní

Najdete 7 rozdílů? ☺

Od roku 1992 se škola účastní mezinárodního hnutí Na vlastních nohou,
které také můžete znát pod názvem Stonožka. Od školního roku 2005/2006
spolupracujeme se přátelenou školou v polské Bytomi. Náplní spolupráce jsou
vzájemné návštěvy, pravidelná komunikace mezi žáky obou škol a vzájemná
účast v soutěžích.
V listopadu tohoto roku se uskuteční oslavy naší školy. Zúčastněte se i vy!
Simona Krčmářová

ÚKLIDOVÝ DEN

Dne 11. října se v rámci projektu "72 hodin - Ruku na to!" uskutečnil úklid kolem
naší školy. Uklízelo se na sportovním hřišti, běžecké dráze, dopravním hřišti,
před školou a na parkovišti pro naše učitele.
Nejprve nás pan ředitel přivítal, pronesl pár slov a poté co rozdělil práci,
poslal pracanty za panem
školníkem, který přiděloval
potřebné nářadí. Když jsem se
podívala na tváře ¨uklizečů¨, bylo
to velmi zajímavé. Všechny ty
znuděné obličeje mě celkem
pobavily. Zapojil se celý druhý
stupeň včetně učitelů (až na
některé výjimky). Například paní
učitelka Pavlůsková kontrolovala,
jak děvčata „kosmetikují“ patníky
a nakonec ji skončil smeták a
hrábě v ruce, protože
předváděla, jak se správně zametá a hrabe hlína. Nebo paní učitelka
Geržová, která nasadila rukavice a s úsměvem se pustila do sbírání odpadků.
Simona Krčmářová

SBÍRÁME PAPÍR
V týdnu od 7. do 11. října se opět uskutečnil sběr papíru. Jako obvykle se
zúčastnili žáci z celé školy. Celkově bylo během jednoho týdne odevzdáno
neuvěřitelných 11 966 kg papíru. I přesto, že k dosažení rekordu chybělo 909
kg, s výsledkem jsme více než spokojeni. A Vás by určitě zajímalo, jaký je
celkový výtěžek z akce. Je to přesně 17 949,- Kč. Do školní družiny a klubu
poputuje částka 12 800,- Kč, zbytek bude rozdělen do školních fondů
nejúspěšnějších tříd a něco málo padne také za ceny pro nejlepší sběrače. A
celkové pořadí?
I. stupeň - třídy:
1. místo – 1.C (1251 kg/570,-Kč)
2. místo – 3.A (1162 kg/530,-Kč)
3. místo – 2.B (984 kg/450,- Kč)
4. místo - 5.A (930 kg/420,- Kč)
5. místo - 4.A (763 kg/350,- Kč)
II. stupeň - třídy:
1. místo - 7.B (899 kg/410,- Kč)
2. místo - 7.C (698 kg/320,- Kč)
3. místo - 6.B (266 kg/120,- Kč)
I. stupeň - sběrači:
1. Slováčková Kamila – 5.A (449 kg)
2. Hába Viktor – 3.A (359 kg)
3. Janírek Jiří – 1.C (314 kg)
4. Mynář Filip – 2.B (299 kg)
5. Katrušák Zdeněk – 5.C (261 kg)
6. Kašparová Veronika – 1.C (226 kg)
7. Hořanská Natálie – 4.A (213 kg)
8. Manďák Tomáš – 4.A (199 kg)
9. Kotrla Jaroslav – 3.C (198 kg)
Kubalová Viktorie – 3.A (198 kg)
11. Králíková Adéla – 1.C (169 kg)
12. Švagra Ondřej – 2.B (156 kg)
13. Šťastná Michaela – 5.C (153 kg)
II. stupeň - sběrači:
1. Ordelt Štěpán – 7.B (364 kg)
2. Srbová Pavlína – 9.A (212 kg)
3. Křenek Roman – 7.C (180 kg)

VSETÍNSKÉ ŠKOLY
PRO VODU
4. 10. se v Panské zahradě a na vsetínském zámku uskutečnila akce „Vsetín
proti chudobě – Vsetínské školy pro vodu“.
Akce byla rozdělena na dvě části. V té první měly desetičlenné týmy ze
vsetínských škol běhat s vodou z rybníčku k zámku. Náš tým si však s sebou
nevzal PET lahve. Naštěstí nás v tom pan Vágner ze školního klubu nenechal,
a duchapřítomně doběhl do nedalekého baru pro PET lahve. Akce tudíž
mohla začít.
Poté, co každý tým přemístil přes 50 litrů vody, jsme se přesunuli na
zámek, kde jsme debatovali o problematice nedostatku vody. Každá škola si
měla vybrat jiný stát, jinou problematiku a obhájit si, proč je právě tento jev
nejzávažnější. Vítězný projekt měl být podpořen částkou 5000 Kč. Peníze
nakonec putovaly do Afriky na hloubení studen.
Radek Preis

HALLOWEENSKÁ ZÁBAVA
Anglické vtípky (English jokes)
What do you call a witch who lives at the beach? A sand-witch.
Why didn't the skeleton dance at the party? He had nobody to dance with.
Where does a ghost go on vacation? Mali-boo.
What happens when two vampires meet? It was love at first bite!
What do the skeletons say before eating? Bone appetite.
What did the ghost say to the man at the coffee shop? Scream or sugar?
What is a monster's favourite desert? I-Scream!
Riddle: The maker doesn't want it, the buyer doesn't use it, the user doesn't
see it, what is it? A coffin.

Slovníček:
Kudy se netopýr
dostane ke kotli?
call - nazývat
witch – čarodějnice
sand - písek
skeleton - kostra,
body - tělo
(nobody - nikdo)
ghost – duch
vacation – prázdniny
boo - bubu
happen - stát se
vampire - upír
meet - setkat se
bite - kousnutí
bone - kost
scream - výkřik
(cream - smetana)
monster - zrůda
riddle – hádanka
maker - výrobce

buyer - kupující
user - uživatel
coffin – rakev

Spoj body

Omalovánky

Vystřihni si ducha
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