Co nás čeká v měsíci LISTOPADU?
 3.11. Dýňová slavnost odpoledne od 16:30.
 5. 11. Den otevřených dveří v ZŠ v průběhu celého dopoledne.
 10.11. třídní schůzky pro rodiče – podávání informací o prospěchu a chování
od 16:30.

 16.11. zahrajeme si spoustu deskových her a také sestavíme krásné věci ze
stavebnice GEOMAG.

 27.11. navštívíme skanzen Krňovice, kde na nás už dýchne vánoční nálada.
 V průběhu celého listopadu připravujeme vystoupení.
 28.11. od 9:00 vystoupí 2. a 5. ročník na zahájení Adventní výstavy.
 28.11. od 16:00 zazpívají starší ročníky (3. – 5.) koledy u rozsvěcení
vánočního stromu.
 30.11. pojedeme poprvé na plavání do Rychnova nad Kněžnou.

Co jsme prožili v měsíci ŘÍJNU?
MUZEUM PŘÍRODOVĚDY NA DVAKRÁT

(Anna Sára Himlová)

Protože jsme chtěli do přírody, tak nás paní učitelka překvapila a řekla, že
pojedeme na výlet do přírodovědného muzea.
Nadšeně jsme vyšli od školy a plni elánu
vyrazili směrem do Doudleb nad Orlicí.
Naše pomalá chůze nám však prohlídku
znemožnila.

Paní

učitelka

zachránila

situaci tím, že nazvala tuto výpravu
„Cestou za nanukem“, který jsme si
mohli zakoupit v místní prodejně.
Druhý pokus se již vydařil, neboť nás na
místo dopravil vlak. Prohlídka byla krásná – nerosty, horniny, neživé rybky a
motýlí sbírky. V ohradě byl krásný pohled na oslíka, poníky a živé ovce.
Vlak, který jel včas, nás dovezl do školy na oběd. Výlet se nám moc líbil.

NÁVŠTĚVA Z HOLANDSKA
Ve středu 7. října k nám do školy dorazila návštěva z Holandska. Nejdříve
proběhla beseda pro 1. a 2. ročník. Žáci se dozvěděli informace o Holandsku a
životě v něm, poté si zahráli nějaké
hry

s použitím

jednoduchých

anglických slovíček. Další hodinu
pak besedovali starší žáci tentokrát
na

téma moře. Seznamovali

se

s některými živočichy a rostlinami.
Na závěr nejstarší žáci přednesli
předem připravené vyprávění o tom,
co dělali o prázdninách. Velkým
přínosem je komunikace v anglickém
jazyce. Žáci se snaží porozumět i
slovíčkům, která se dosud neučili. Těšíme se na další shledání.

NÁVŠTĚVA DRAVCŮ

(Anežka Beranová)
V pátek bylo velmi zataženo a chvilku
i pršelo. Ten den nám měl přijet
chovatel ukázat dravce.
I přes nepřízeň počasí jsme dravce
viděli a všem se moc líbili. Pán měl

s sebou

mládě

poštolky,

výra,

čápa, orla mořského, jestřába a
dokonce i malou stříbrnou lišku.
Byl moc hodný a nechal nás
s čápem vyfotit.

DEN STROMŮ

(Kateřina Říčařová, Pavlína Jahodová)
Dne 20.10. byl „Den stromů“. Všichni žáci měli
na sobě hnědé oblečení jako kmeny stromů.
Třetí hodinu jsme šli v zámeckém parku, kde
jsme sbírali různé přírodniny, které jsme
potom využili při pracovních činnostech na
podzimní paletu.
Také jsme se byli podívat na nově zasazenou
hrušeň konferenci.
Tento den byl velmi výjimečný a všem se líbil.

BAREVNÝ TÝDEN

(Jakub Zavacký)

Celý měsíc říjen byl věnován třídění odpadu. V týdnu od 19. října do 23. října
vymyslely paní učitelky „Barevný týden“. Každý den jsme měli být oblečeni do
jinak zbarveného oblečení např. Modré pondělí, hnědé úterý, oranžovo-žlutá
středa, bílo-zelený čtvrtek a červený pátek. A takto jsme se učili třídit odpady
do různě barevných kontejnerů.

KRÁL DO BOJE TÁH´

(Karolína Cimflová, Anežka Beranová)

V úterý 27. října se celá škola jela podívat na výstavu do Orlické galerie do
Rychnova nad Kněžnou na výstavu „Král do boje táh´“. Všem se tam moc líbilo.
Byla tam brnění, šaty pro princezny, kůň, na kterém se dalo sedět. Kluci si
zkoušeli brnění a zbraně, holky zase šaty. Také jsme si dělali pečeť a psali
starým perem.

PRO MLSNÉ JAZÝČKY:
Výborná dýňová polévka
Co potřebujeme:
1 litr zeleninového nebo kuřecího vývaru
Olej
1 kg dýně
1 cibule

Postup:
Oloupanou cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme dozlatova na oleji. Přidáme
na kostičky nakrájenou dýni a zalijeme vývarem. Necháme 20 minut povařit,
dokud dýně nezměkne. Po uvaření polévku odstavíme a necháme vychladnout.
Dýňovou polévku rozmixujeme a ochutíme pepřem, solí, kari kořením a sladkou
smetanou. Vše dáme zpět na mírný oheň a ještě chviličku povaříme.
Výbornou dýňovou polévku podáváme se lžičkou kyselé smetany a na talířku
zdobíme čerstvou pažitkou a nasekanou bazalkou.

KVÍZ „Halloween nebo dušičky?“
1. Který autor čerpal z pověr o dušičkách?
a, B. Němcová
b, K. J. Erben
c, A. Jirásek

čes k

2. Symbolem Halloweenu je:
a, lampion
b, svíčka
c, dýně
3. Halloween se slaví:
a, ve Francii
b, V Indii
c, V Kanadě
4. Na Dušičky:
a, zapalujeme svíčky
b, je státní svátek
c, uklízíme
5. Na Dušičky se peklo:
a, husa
b, kynuté pečivo
c, závin
Správné řešení odevzdávejte paní učitelce do konce listopadu.
Výherce oznámíme v dalším čísle našeho časopisu.

