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Podzimní číslo

Školní časopis

Zdravíme vás všechny,
První číslo našeho časopisu v tomto školním roce je tady! Co v něm najdete? Nechybí
oblíbená módní police, vtípky - tentokrát halloweenské. Najdete tu také nějaké ty tipy na
podzimní výzdobu, recepty pro mlsné jazýčky. Nechybí ani halloweenská anketa nebo tipy
na ty nejlepší hororové filmy na dlouhé podzimní večery.
Doufáme, že se budete při čtení dobře bavit.

Halloweenský
dotazník
Vydlabáváte na Halloween dýně?
Aďa Králíková, 13 let- ano
Pavel Rozsypal, 11 let- ano

Jaké je vaše oblíbené Halloweenské
jídlo?
Kája Tomášková, 14 let- Dýňová polívka
Míša Srovnalová, 9 let- Dýňová polívka

/Zapletalová Kalmila, Alenndaya/

Lukáš Křenovský, 12 let- ne

Tipy, jak vydlabat dýni
Slavíte Halloween?
Paní zástupkyně Illová- Někdy jo
Klárka Srovnalová, 6 let- jo
Filda Čepica, 12 let- ano

Díváte se na o Halloweenu na
Horrory? A jaký?
Tereza Galiszová, 13 let- ano, Sinister
Antonín Fordey, 13 let- někdy, nevím

Dáváte si do domu Halloweenské
dekorace?
Julča Pšenicová, 13 let- ano, světýlka,
dýně a podobně
Paní uč. Zapletalová- ani ne

Nosíte na Halloween kostýmy?
Venda Šprňová, 13 let- ano, Čertíka
Pája Sedláková, 13 let- ano, šmoula
Anička Horáčková, 12 let- ne

Podzimní kuchařské tipy
Dýňová polévka
Na podzim se sklízí většina úrody a
opadávají listnaté stromy. A také se
sklízí dýně např. hokaido. A proto jsme
si pro vás připravili recept na dýňovou
polévku právě z téhle dýně.
Suroviny na jednu dávku:
1 menší dýně
1 l vody nebo dobrého vývaru
1/2 šlehačky (13%)
2-3 lžičky hl. mouky
1/2 skleničky vody (jíška)
sůl
pepř
kari
chilli
muškátový květ
Oloupeme a vydlabeme dýni, kterou
poté nakrájíme na kostičky. Nakrájenou
dýni dáme do hrnce a zalijeme vodou či
vývarem a necháme vařit, dokud dýně
nezměkne. Do vody dáme dle chuti
muškátový květ a sůl. Až dýně změkne,
dáme do vody bujony a rozmixujeme do
hladka, necháme chvilinku probublávat.
Potom přidáme jíšku, smetanu a zbylé
koření dle chuti, necháme projít varem a
můžeme podávat.

Halloweenské prsty
Když chcete na Halloween někoho
překvapit krvavou mňamkou
INGREDIENCE:
Linecké těsto – 210g hladké mouky+2
žloutky+140gmásla+700g cukru+ lžička
citronové kůry+ loupané madle
Postup:
Ze surovin vypracujeme klasické linecké
těsto, necháme v lednici alespoň půl
hodiny odležet. Z těsta tvarujeme
prstíky, vmáčkneme mandli a pomocí
špachtličky nebo malé lžičky
domodelujeme záhyby. Pečeme při
teplotě 180 stupňů do zrůžovění.
Vychladlé konce namáčíme v
marmeládě, kterou jsme ohřáli v
mikrovlnce. Pokud nám některý nehtík
po upečení odpadne, dolepíme bílkem
nebo roztavenou čokoládou.

Dobrou chuť přejí Eva a Aďa

Módní policie
Líbí se nám
kombinace barev a
ceníme dobrou
pozici.

Tentokrát pro vás máme
dvojnásobnou porci módní
policie. Hodnotily Tereza, Kája,
Julča, Eva a Adéla.

8/10

Chválíme papuče

a Mickey Mouse.

Líbí se nám postoj,
který nám
připomíná
tanečníka baletu.
7/10

Líbí se nám také
kombinace barev.
7/10

sladěná, ale je to

Tady máme opět
klasiku, mikina
nebo triko
s obrázkem a rifle.
Ceníme u všech
papuče a barevné
kombinace.

trochu nuda.

7, 8.5, 5/10

7/10

O této dívce jste už určitě museli
slyšet. Je to prostě legenda.

Holka nalevo má
dobré tričko,
druhá holka je
sice barevně

Nelíbí se nám
skinny jeans,
připadá nám, že
k němu moc
nesedí. 5/10

/Hodnotily Kája, Tereza, Julča/

4,5/10

To nejlepší na
konec. Je to
budoucí voják.
10/10

Děvčata zvolila
klasické oblečení do školy, outfit
mikinou,

Holky zvolily riflový outfit a
doplnily šedou a béžovou

doplnily náramky.

pro příště bychom doporučili

7,5/10

výraznější barvy.

8/10

Paní učitelka Štěbrová má
běžný

Pan učitel Potyka má svůj

jednoduchý outfit tmavých barev,
s tričkem s

outfit, který vždy obohatí

ale doplnila to hezkými šperky. 8,5/10
/Hodnotily Eva a Adéla/

potiskem.

8/10

Halloweenské vtipy
Halloween? Ten já mám každé ráno před
zrcadlem.

Proč jsou mumie takoví suchaři? Protože
se bojí odvázat.
Proč se kostra nezamiluje? Protože
nemá srdce.
Proč si duch škrobí prostěradlo? Aby
každý ztuhl strachy.
Přijde upír domů opilý. Žena ho hubuje:
„Musíš pořád vysávat ty alkoholiky?“

Dnes je Halloween. Můžu vyrazit do ulic
bez mejkapu.
„Tati, koupil bys mi žárovku?” prosí
Filip.
„A k čemu ji potřebuješ?”
„Paní učitelka říkala, že budeme dělat na
Halloweena svítící dýni, tak aby svítila.”
Na Halloweena najde matka s
chlapečkem uprostřed ulice mrtvého
kapříka.
„Nemusíš mi nic nalhávat!” rozvzlyká se
hoch ve strašidelné masce, „já vím, že se
lek mě!”
Stojí kostra před zrcadlem a říká:
„Zatracená dieta!“
Jak říká kostra pohřebnímu vozu? „Haló,
Taxi!“
Kdyby byl den v týdnu symbolem
Halloweenu, pak by to určitě bylo
pondělí.
Halloween je jediný den v roce, kdy
můžete použít kompliment vypadáš
hrozně.

Upíři podle pověry umírají na denním
světle. Poslední slova, která většina
upírů řekne: „To je ale pěkný den!“
Sejdou se tři upíři, jeden z Anglie, druhý
z Francie a třetí z Čech. Anglický upír
odletí a vrátí se s krvavou pusou. „Právě
jsem vysál krev 3 lidí,“ chlubí se. Odletí
francouzský upír a po návratu má celou
hlavu od
krve.
„Vysál
jsem
krev z
10 lidí,“
hlásí
nadšeně.
Český
upír
vyrazí a
zanedlouho se vrátí celý zkrvavený:
„Vidíte ten strom tam před námi?“ „Ne,“
odpovědí druzí dva upíři.“ „Já jsem ho
taky neviděl.“
(Rožnov a
Strohy)

věnce visely žalostné
“shnilotinky”, ale aby byly
krásné i usušené. Perfektně
se na to hodí růže,
slaměnky, hortenzie nebo
i slunečnice, nezklamou
větvičky s bobulemi!

DIY
PODZIMNÍ VĚNEC
I když ne každý podzim zrovna miluje,
jedno je na něm skvělé – všude kolem teď
najdete spoustu surovin, ze kterých
můžete vyrobit krásné podzimní
dekorace. Třeba jednoduchý věnec na
dveře z podzimního listí.


BUDETE POTŘEBOVAT



slaměný nebo polystyrenový
základní kruh



aranžérský drátek



tavicí pistoli s tavicí hmotou



různé druhy přírodnin,
pozor, ne úplně křehké



pracovní kleštičky



Když máte věnec hotový,
opatrně, ale pevně ho
přidělejte na dveře .

Postup


Na základní kruh, budete
postupně nanášet poklady
podzimní přírody. Můžete
začít mechem nebo
barevnými listy, ze kterých
uděláte základ a pak
přidáváte jednotlivé kousky
jako květiny, plody, větvičky
nebo stužky a aranžujete
věnec do výsledného
vzhledu.



Hodit se vám bude tenký
aranžérský drátek, kterým
dobře zachytíte větší plochy
a dá se pod něj leccos
zastrkat, a také tavicí pistole,
kterou se dají přichytit
drobnější kousky jako
žaludy, ořechy, kaštany, aby
pěkně držely na místě.



Nebojte se živých květin, ale
volte takové, které i po
uschnutí vypadají dobře!
Nechcete přece, aby vám z

/Alena, Natka,
Kamila/

Filmy na chladné
podzimní večery

Veronica (2017)

Bojíte se rádi? Pak pro vás máme tipy
na peckové filmy ( horory) všech
generací a stylů. Jako stvořené na
chladné, dlouhé, děsivé dny, které
můžete strávit se svými přáteli,
rodinou nebo sami ;).

- Telefonní budka (2001)

Psycho :

- REC (2007)
- The poughkeepsie tapes (2007)
- Thanatomorphose (2012
- Mroží muž (2014)

Mírné horory :
-Rituál (2006)
-Zlověstné ticho
(2007)
-Megan is
missing (2011)
-Zmizení (2013)

- Rozpolcený (2016 )
-Smrt ve tmě (2016)
- Tiché místo (2018)
- Díra (2019)
- Maják (2019)
- Roztříštění (2019)
- Viník (2021)

- Smrt ve tmě
(2016)

Horory:
Osvícení (1980)
Pach krve (2003)
Pád do tmy
(2009)
Sinister (2012)
Mama (2013)
Ouija (2014)
Babadook (2014)
Pitva Jane Doe
(2016)

Pro odvážlivce ;) :
- Kanibalové (1980)
- Konkurito (2004)
- Mučedníci (2008)
- Lidská stonožka 1
(2001) / 2 (2011)
- Apoštol (2018)
- Slunovrat /
Midsommar (2019)
Přejeme krásné
večery !
/ Sofie, Brigita, Simča/

Přejeme všem krásný barevný podzim!
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