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TRADICE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
Vydání plné halloweenských témat.
Dozvíte se i něco o tom, jak vznikla
tradice vyřezávání dýní.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

PŘÍBĚH PODZIMU
Nechte se unést fantazií a vžijte se s
námi do tajů podzimní přírody.
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Úvodník autor článku:
MICHAELA

BAITLEROVÁ
třída 9.A

autor článku:
KRISTÝNA TŮMOVÁ

třída 9.A

Máme tu další vydání Života
školy. Strašně rychle to utíká!
Věřili byste, že příští vydání
bude už vánoční? Páni...
Ale teď k tomuto.
V Halloweenském vydání na nás
totiž čeká spousta zajímavých
informací. Dozvíme se, jak
probíhal Halloween na naší

škole, jak si žije příroda
nebo třeba kam vyrazit
na kaštany.
Zkrátka a dobře, bychom vás
měli přestat zdržovat u úvodního
slova a konečně vás pustit dál.
Proto nám už nezbývá nic víc,
než popřát příjemné počtení
a teplo ve třídách :)

Motto
Štěstí se daří ve vlastním domě,
nedá se utrhnout v sousedově
zahradě.
 
D. Jerrold

autor článku:
MICHAELA

BAITLEROVÁ
třída 9.A

Halloween na Základní škole Úvaly

foto: Michaela Pejchalová, Halloweenské občerstvení ve 4.A

foto: Halloween ZŠ Úvaly
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Halloween u nás ve 
škole
Ať už Halloween slavíte rádi
a nebo ne, určitě jste si ten
letošní nenechali ujít. Stejně
jako minulý rok Míša hodnotila
výzdobu třídy a masky.
 
Hodně tříd, tedy každá měla vše
propracované. Ze stropu visely
pavučiny, nad hlavami létali
netopýři a duchové. Také se
používala umělá krev a pásky
na zákaz vstupu. A ať už jste
výzdobu dělali doma nebo na
výtvarné výchově, vypadalo to
nádherně a halloweensky. A i
když Halloween není svátek
od nás, myslím, že to v našich
třídách vypadalo líp, než
na některých oslavách v Anglii.
 
 
 
Nově si třída vybrala jejich
nejlepší masku a její fotky
putovaly na "soutěž", kde se
rozhodlo, jaká maska
z vybraných byla nejlepší.
(Nejvíce bodů získala třída 8.B,
pozn. redakce.)
 

Já sama za sebe jsem měla
z našich kostýmů dobrý pocit.
Moc mě potěšilo, kolik lidí se
zapojilo. I když někteří nic
neměli, ve škole jsme je prostě
domalovali :-).
 
Letos se do soutěže zapojil
i první stupeň naší školy. A bylo
vidět, že je to hodně bavilo.
Většina tříd měla masku a třídní
učitelé chválili, jak hezky a s
jakou chutí se děti zapojily.
 
Po několika dnech, co skončil
Halloween, se výzdoba musela
sundat. A to se ne každému
chtělo. A komu by se chtělo
sundávat tak krásnou a pracně
vyzdobenou třídu, ale udělat se
to musí.
 
Závěrem bychom rády
poděkovali všem, kteří se
na organizaci podíleli. Největší
dík ovšem patří psycholožce
Míše, bez které by náš
Halloween nejspíš nebyl :-).

foto: Michaela Pejchalová, Třída 8.B
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Kapitola 1. 
Plyšáci obživli

foto: Pixabay.com

Byl krásný podzimní den, slunce
svítilo na obloze skoro jako
každý den. Jen mraky se občas
někam pohnuly. Nikdo nikdy
neví, co se může stát. A to, že se
zrovna dneska stalo něco
neobyčejného...
 
V jednom malém domku někde
na okraji města žila Sára. Měla
možná pár kamarádů, ale ne
tolik, že by si s nimi hrála třeba
s plyšáky, nebo s plastovými
koníčky a poníky, s Barbie a s
panenkami. No, ony to právě
byly ty hračky. Každý den si
s nimi Sára hrála doma i ve
školce. Tak se jednou stala
taková podivná věc.
"Sáro, běž spát." Volala

maminka na Sáru. "Ano, mami."
Řekla Sára a hupsla do postele.
Sára usnula.
"Ihahááá, už usnula?" Zeptal se
plastový poník."Zdá se, že ano."
Odpověděla plyšová
panenka."Pššššš, musssíííme být
potichu, ať ji nevzbudííímeee...
Nechcete se přece prozradit?!
"Řekl plastový poník."
 
(Pokračování příště)

autor článku:
LUCIE MODŘANSKÁ

třída 5.B

foto: Michaela Pejchalová, Halloweenské lavice v 5.B
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Dráhová cyklistika

foto: Petr Tesař

Dráhová cyklistika se jezdí
na dráhovém kole. Zvláštní je,
že je na pevný převod a nemá
brzdy. Je to "furtošlap" a brzdí
se tím, že pomalu přestáváte
šlapat. Jezdí se
na VELODROMU (dráha) -
okruh o délce 150 m až 400 m.
Dráhová cyklistika má mnoho
disciplín. SPRINTÉRSKÉ:
keirin, závod s pevným startem,
týmový sprint a sprinty.
VYTRVALOSTNÍ: stíhací,
bodovací závod, vylučovací
závod, závod dvojic (Madison)
a Scratch. Jezdí se i ve
skupinách, i v jednotlivcích.
Na dráze se naučíte správně
šlapat a získáte tempo. Jeden
z nejlepších cyklistů na světě je
DANIEL BABOR, byl letos
v nejvyšší juniorské soutěži.V

Kovu tak mají duhový dres
šampiona ve Scratchi pro rok
2017. Který proběhl v italském
Montichiari. Jezdí za SCM
KOVO. Dráhová cyklistika se
může provozovat jako
samostatná cyklistika,
nebo součást jiné cyklistiky
např: horské, krosové a silniční.

autor článku:
MICHAELA TESAŘOVÁ

třída 7. A

Vánoční jarmark 2017

foto: Jana Šetková, Třída 7.B

Tradice vyřezávání dýní
Tradici Halloweenu, a s ní
neodmyslitelně spojené
vyřezávání z dýní, zná už dnes
snad každý. K vydlabané dýni se
zapálenou svíčkou uvnitř (v
angličtině jack-o'-lantern) se
vztahuje příběh kováře Jacka O'
Lanterna, podvodníka a opilce,
kterému se podařilo ošálit
samotného ďábla.
 
Žil kdysi kovář Jack, který
holdoval alkoholu. Když se
jednoho dne skoro upil k smrti,
přišel si pro jeho duši ďábel.
Jack prosil, aby mu ďábel splnil
poslední přání. A protože neměl
v hospodě na zaplacení, přál si,
aby se ďábel proměnil v minci.
Jakmile to ďábel udělal, schoval
Jack tuto minci do peněženky
a tím ďábla uvěznil. Ďábel
prosil, že když ho Jack pustí,
nechá ho ještě rok na pokoji.

A tak se stalo.
 
Za rok se ďábel pro Jackovu
duši vrátil. Tentokrát si Jack
přál, aby ďábel vylezl na strom
a podal mu jablko. Ďábel
na strom vylezl, ale mazaný Jack
vyřezal na kmeni stromu kříž,
takže ďábel byl na stromě opět
uvězněný. Ďábel slíbil Jackovi,
že když ho vysvobodí, splní mu,
cokoli bude chtít. Jack chtěl, aby
se ďábel pro jeho duši už nikdy
nevrátil.
 
Když Jack zemřel, nebe jeho
duši nechtělo a peklo si ji vzít
nemohlo. Vzteklý ďábel mrštil
po Jackově duši rozžhavený
uhlík, který nikdy neuhasnul,
protože byl vytažený přímo
z pekelného ohně. Jackova duše
vložila žhnoucí uhlík
do vyřezané řepy a s tou dodnes

foto: Vyřezávané dýně od autorky

bloudí světem.
 
Domu, který je opatřen
vydlabanou dýní s hořící
svíčkou, se Jackova duše
zdaleka vyhne. Chcete-li přečkat
halloweenskou noc ve zdraví,
připravte si vydlabanou dýni se
svíčkou uvnitř :-)

autor článku:
MICHAELA HRUBÁ
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Sběr Kaštanů
Sběr kaštanů se koná každý
podzim. Období sběru je
od 16. 10. do 28. 10. 
Kaštany poté škola rozdá
po celém lese v okolí školy, kde
se zahrabou do sněhu,
nebo pověsí na stromy
do pytlíčků. Zvířátka je pak
otevřou a sní pouze dužinu.
Kromě kaštanů se na podzim
sbírají oříšky pro veverky. 
Ve škole se mezi třídami
soutěží o největší množství
nasbíraných kaštanů. Kaštan
má z venku hnědou barvu,
uvnitř je ale bílý. 
Nejvíce kaštanů najdete
v Kolodějích, uvidíte tam
kaštan na každém kroku. 
 
(Z důvodu rekonstrukce náměstí
letos sběr kaštanů ve škole
neprobíhá - pozn. redakce.)

foto: Wikipedia SK

foto: wikipedia.cz

autor článku:
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Předsevzetí
Určitě už se všichni moc těšíte
na vánoční prázdniny, na to, že
se budete s kamarády koulovat,
stavět sněhuláky, nebo jen tak
koukat na pohádky. Ale nejvíc
se asi těšíme, až přijde Ježíšek.
Celá rodina si sedneme
k jednomu stolu, povídáme si
o tom, co se nám během roku
líbilo a povedlo. Právě tohle dělá
hodně lidí jen jednou v roce a to
je velká škoda.
Pojďme si dát předsevzetí, že se
k sobě budeme každý den chovat
jako o Vánocích, budeme si víc
pomáhat, povídat si a trávit víc
času s lidmi, na kterých nám
záleží. Protože každý den je
stejně důležitý.

Co třeba začít tím, že dnes
pomůžete mamince s večeří
a večer si všichni společně
sednete a povíte si, jaký jste měli
den?
Přeju vám všem krásný vánoční
čas a pohodový rok 2018.

autor článku:
MARTIN KNÁPEK

třída 5.C

Úspěchy z Úval

foto: Stock Vakto

UVIDÍME SE! Vaše Áňa

autor článku:
ANNA IROVÁ

třída 5.B

Nové informace o tom, jak si
vedli úvalští tanečníci
na mistrovství světa v Liberci:
Letošní ročník MS se nám tolik
nevydařil. Naši tanečníci se jen
málokdy umístili na 1. místě, ale
přesto tam někteří skončili :). Já
tam byla v úterý, i když MS
trvalo celý týden
od 20.-26.11.2017. Pojďme se
teď společně podívat na některé
z medailových výsledků:
 
O jablíčkách - 2.místo
Drak na dračku - 3.místo
Street R II - 2.+ 3.místo
 
Pokud se Vám tyto výsledky
nelíbí, slibuji vám že se do příště
zlepší :).

Podzim, 
aneb jak 
si žije 
příroda

polít horkou kávou. Přijde mi, že
podzim je ze všech ročních
období nejhůře naplánovaný.
Na jaře příroda uklízí celý dům
a těší se, až se v létě bude
na lehátku plavit oceánem
a cucat limonádu ze sklenice
s paraplíčkem. Jenže pak přijde
ta rána, najednou je na plavky už
moc zima, dokonce i na ty
jednodílné. A ona musí vše, co
na jaře tak úhledně uklidila
do korun stromů shodit na zem,
aby našla vespod schovaný již
zmíněný svetr. Ale to
neznamená, že by příroda
podzim neměla ráda, naopak.
Tenhle svetr se totiž může
zamazat a ona proto tráví
veškerý svůj čas zkoumáním
těch nejšílenějších odstínů barev,
aby je potom v létě mohla
zavrhnout a vrátit se k letním
modelům loňského roku. Také
mě napadlo, že má příroda

po pořádném letním mejdanu tak
trošku kocovinu, přeci jen,
osmnáct jí už naprosto jistě bylo.
Asi bych mohla i prohlásit, že
na svůj věk (vždyť je jí více než
dva tisíce let) vypadá
neuvěřitelně dobře. Možná ale
také žije jako Fénix (bájný pták,
který jednou za čas shořel a z
popela vylezl jako maličké
ptáče. pozn. autora) a pokaždé
na zimu shoří, aby pak na jaře
vše opět prožila jako drobné
ptáče. Nicméně uznávám, že
tohle asi nebude pravděpodobné.
Abych to shrnula, příroda je jako
obrovský tvor a nikdo z nás
neví, jestli má opravdu nějaké
myšlení, ale pokud má, měli
bychom se začít trošku bát,
protože si určitě brzy všimne
toho otravného hmyzu, co se jí
hemží po zemi. V takovou chvíli
doufejte jen v to, že vás zaplácne
mezi prvními.

ilustrace: Kristýna Tůmová, třída 9.A

autor článku:
KRISTÝNA TŮMOVÁ

třída 9.A

Podzim. Pět písmen, 3 měsíce,
déšť, ale hlavně miliony
a miliony různých odstínů barev.
Myslím, že podzim je takové
příjemně ,,špinavé" období.
Tedy, nepochopte mě špatně,
myslím to tak, že všude je bláto,
listy se setkávají na hladinách
kaluží a příroda vyměnila své
rozevláté letní šaty za kousavý
svetr v křiklavých barvách,
samozřejmě ho nezapomněla


