
 

 

 

 

Podzimní číslo 

1. číslo 

 

září – listopad 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vydává ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 

Redakční rada: Mgr. Jana Ptáčková a žáci 1. a 2. stupně 

 

Grafická úprava: Mgr. Jana Ptáčková 



 

Obsah 

 

Slovo úvodem… .......................................................................................................................... 2 

Podzim ........................................................................................................................................ 3 

Podzimní svátky .......................................................................................................................... 5 

28. září .................................................................................................................................... 5 

Sv. Václav ................................................................................................................................ 5 

28. října ................................................................................................................................... 6 

Halloween ............................................................................................................................... 7 

Halloweenské dýně z V. A .......................................................................................................... 7 

Podzimní omalovánky ................................................................................................................ 9 

Bylo, nebylo… netradičně ........................................................................................................... 9 

Boj o wifinu ........................................................................................................................... 10 

Chvilka poezie ........................................................................................................................... 11 

Podzim .................................................................................................................................. 11 

Podzim .................................................................................................................................. 11 

Zdroje ....................................................................................................................................... 12 

 

 



 

2 

 

 

Slovo úvodem… 

 

Vítám vás v novém školním roce a přeji vám mnoho úspěchů a jedniček. Věřím, že 

první číslo školního časopisu bude čteno s radostí a s potěšením. Také doufám, že vám 

přinese zajímavé informace.   

 

 

 

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková 
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Podzim 

 

 Je jedno ze čtyř ročních období. Začíná 23. září a končí slunovratem 21. prosince. 

V přírodě podzim vytváří kouzelné barevné kombinace a scenérie, které velmi lahodí oku.  

 Proč školní rok začíná právě na podzim? Pokud se ohlédneme do historie, byl start 

nového školního roku ovlivněn sklizní. Děti totiž pomáhaly na statcích a do školy mohly až 

tehdy, když bylo vše sklizeno. 
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Práce Hany Seemannové z 6. B 

 

Práce Lenky Bakdi z 6. A 
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Podzimní svátky 

 

28. září 

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť tohoto dne 

roku 935 byl svým bratrem zabit český kníže sv. Václav. Tento památný den se státním 

svátkem stal v roce 2000. 

 

Sv. Václav 

Svatý Václav byl český kníže a světec, 

je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české 

státnosti. 

Byl vychováván svou babičkou svatou 

Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po 

porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, 

dokázal zachovat suverenitu českého státu 

a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl 

zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého 

bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po 

smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou 

v legendách mu připisovanou zbožnost a posmrtné 

zázraky. Později se stal symbolem českého státu, 

např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo 

na Myslbekově pomníku, a taky na pomníku Čech.  

            

            

https://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
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28. října 

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 zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného 

státu. Jednalo se o jeden z nástupnických států rozpadlého Rakousko-Uherska. Tehdejší 

Československo zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska (konkrétně jeho jihovýchodní část, 

tzv. České Slezsko), Slovensko a Podkarpatské Rusi (dříve nazývané Horní Uhry.) Vzniku První 

republiky vděčíme i prvnímu prezidentu - TGM - Tomáši Garigue Masarykovi. 
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Halloween 

Halloween je lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám 

něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, 

převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. 

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, 

který byl přenesen do Irska z Říma.  

Tradičními znaky Halloweenu 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 černá a oranžová. 
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Halloweenské dýně z V. A 

Před Halloweenem se naše třída rozdělila do skupinek a každá skupina přinesla do 

školy dýni. O pracovní činnosti jsme dýně vydlabávali, vykrajovali a různě zdobili. Po 

dokončení naší práce žákovská rada vyhodnotila nejlepší dýně. Rozhodování pro ně muselo 

být velice těžké, protože všechny byly opravdu krásné. Hodnotila se hlavně originalita. Ti co 

vyhráli, dostali sladkou odměnu. Paní učitelka Kumstýřová vítěze vyfotila a fotky dala na 

stránky školy. Ostatní dostali bonbónky. 

               Vratislav Jaroš 5. A 
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Podzimní omalovánky 
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Bylo, nebylo… netradičně 

 

Boj o wifinu 

Bylo, nebylo jedno královské město Luckendorf. Nad městem stála věž, odkud bylo 

vidět na celé město i na horu, kde stál Burg Kloster Oybin. Na tomto hradě sice nebyla 

wifina, ale za to tam bylo hodně bankomatů.  

Naproti Luckendorfu stálo město Houfenklorf, kde byl hrad Rabennhorst a v něm 

královští potomci. Pořád, od rána do večera, hráli na počítači a tabletu. Pán Rabennhorstu 

král Erik von Rabennhorst pořád vítězil a tím získával další wifinu. Pán Burga Klorster Oybin 

se jednou rozčílil a chtěl vybojovat wifinu, kterou on a jiní králové ztratili. Burg kdysi slavně 

vítězil, než sem přišel rod Rabennhorstu. Pán Burg byl dobrý král, ale Rabennhorstové ho 

naštvali a tak vymyslel plán, že by mohl sjednotit ostatní krále, ale ti nechtěli. Tak pán Burg 

sjednotil alespoň svou velkou armádu. Šel tedy do Houfenklorfu dobít hrad Rabennhorst, ale 

v cestě mu bránilo wifinové pole kolem Houfenklorfu. Tak šel za čarodějnicí Klotyldou, aby 

mu dala lektvar, který umožní vchod do Houfenklorfu na dvě minuty. Proto mu dala dvě 

lahvičky.  

Pak šel do Houfenklorfu a tajně se blížil k hradu se svojí armádou. Když viděl stráže 

u hradu, tak je zabil. Šel dál a tam zabil i všechny královské potomky, dokonce i Erika von 

Rabennhort a tak získal celé království. Žil v něm šťastně a spokojeně až do smrti. 

 

Jan Zýka 6. B 
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Chvilka poezie  

Podzim 

Podzim si koupil malovánky, 

pastelky a barvičky, 

bílou míchá na beránky, 

hnědou barví zajíčky. 

Stromy někde natřel rudě, 

jinde celé ze zlata, 

vybarvené listí pouští 

z větví rovnou do bláta. 

 

Podzim 

Podzime, odkud přicházíš? 

Za zchladlým sluncem je má skrýš, 

z dešťových kapek lože mám, 

někdy se mlhou přikrývám. 

Podzime, jsi-li bohatý? 

Zlata a mědi mám po paty. 

A jestli chcete, celý klín 

vsypu vám šperků z jeřabin. 
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