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Podzim
Když se řekne podzim, co vás napadne?
Mě napadne: barevné listí, silný vítr, Halloween,
podzimní prázdniny a různé svátky.
Všude kam se podíváte vidíte žlutou, červenou,
hnědou, oranžovou, prostě všude je barevno.
Silné větry jsou na podzim obvyklé. Padají stromy,
vzduchem létají trampolíny, listí, deštníky atd.….
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Rada: Na podzim není dobré mít dlouhé vlasy. Po
cestě vypadáte jako Samara (mluvím z vlastní
zkušenosti).

ČESKO ZASÁHL 21.10. ORKÁN IGNÁC
Orkán Ignác působí problémy v Evropě. Silný vítr dorazil ve čtvrtek ráno i do
Česka. Hasiči z celé republiky evidovali už od rána stovky výjezdů, železnice
hlásily zpoždění kvůli popadaným stromům. Silný vítr dosahoval více než 150
kilometrů v hodině. Na Liberecku a Ústecku zase vlaky narazily do
popadaných stromů, nikdo nebyl naštěstí zraněn. Omezený provoz byl i na
Letišti Václava Havla. Desítky tisíc domácností se navíc ocitly bez elektřiny i
naší paní učitelku třídní zasáhla tato nepříjemnost.
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Zdroj: https://nova-ott-images-tn.ssl.cdn.cra.cz/r710x402n/84c47348-77fc-4044-809e-40319c8040c9

Ve Štětí v ulici Cihelná na parkovišti spadl strom na tři auta. Paní učitelce
Michaličkové urazil kontejner zrcátko u auta, které bylo zaparkované u školy.
Na konec to paní učitelka vyřešila silikonem a lepicí páskou.

Autor: František Augsten

Halloween na Základní škole
T. G. Masaryka Štětí
V pátek 22. října se v Základní škole T. G. M. konala školní akce Halloween,
kterou pořádaly paní učitelky. Začínala v 16 hodin odpoledne a pro některé
končila ještě ten den a někteří ve škole přespávali.
Program, do kterého jste se mohli zapojit, byl například vydlabávání dýní, výroba
zápichů, lampiček apod.
Ve školní tělocvičně se konaly hry, soutěže, přehlídka masek a na konec disco,
které si všichni moc užili.
Na každé halloweenské akci nesmí chybět stezka odvahy, takže je samozřejmé,
že na naší také nechyběla.
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Každé dítě i paní učitelky přišly v moc hezkých a strašidelných kostýmech. Ten,
kdo měl nejlepší kostým, vyhrál krásnou cenu.
S sebou měly děti mít dýni vhodnou na vyřezávání, podepsanou lžíci a skleničku.

Zdroj: stránky školy zstgm-steti
Zdroj: Google obrázky

Napsala: Darja Bělíčková

Laura Vránová

Nápady na podzimní výrobky:
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Budete potřebovat: nůžky, šišku, filc
Postup: vystřihnete z filcu hlavu, ocásek a nožičky. Přilepíte na šišku
tavící pistolí neboli tekutým lepidlem.

A máte hotovo.

Budete potřebovat: spousty kaštanů, tavící pistoli, stuhu
Postup: přilepíme kaštany k sobě do tvaru srdce. Uvážeme mašli ze
stuhy a přilepit na srdce.

Jak vznikl samostatný stát Československa 28. října 1918?
28. října si každoročně připomínáme jako Den vzniku Československa. 28. říjen se v České
Republice slaví jako státní svátek. V česku se slaví i po oddělení Československa a na
Slovensku ne jako státní.
Jako svátek byl prohlášen dne 14. října roku 1919.

Jak k tomu došlo?
Vyhlášení samostatného Československa předcházela dlouhá doba v rámci RakouskoUherska, které většina české společnosti nikdy nepřijala za své.
Český stát včele s těmi nejodvážnějšími měl snahu o posílení národní identity a
emancipace (Začal bojem měšťanů o svobodu a politický vliv.) v rámci monarchie.
Počáteční snaha o prosazení samostatnosti byla hned na začátku potlačena začátkem první světové války
v roce 1914 a národní otázky byly odsunuty. Proces odtržení od Rakouska-Uherska se začal formovat
během první světové války, kdy se ukázala neudržitelnost dosavadního vývoje. Byl ustanoven Národní
výbor, který se otázkou osamostatnění začal zabývat.
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Názor: Svátek neslavím, ale i tak věřím, že ho hodně lidí slaví. Bude to vždy svátkem, kdy si
připomínají českou státnost, vlastenectví a demokracii.
Zdroj-seznam zprávy

Zdroj-VHU PRAHA

autor: Hanzlíková Terezie VI.
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Říjen je 10. měsícem roku, má 31 dní. V nějakých obcích je posvícení. Jestli nevíte, co je
to posvícení hned vám to řeknu. Posvícení je vzpomínka na slavnost, posvěcení kostela.
Dnes už mu takovou vážnost nedáváme, ale naši předci to měli jako jednu z největších
událostí v kalendářním roce. Stavba kostela byla pro každou obec mimořádnou událostí.
Nejenže se jí obvykle věnovali všichni obyvatelé, zabrala spoustu času a stála spoustu peněz
a dřiny, ale mělo to pro ně i velký duchovní rozměr. Výroční slavnost posvěcení kostela se
často označuje jako pouť, která má opět náboženský původ, přestože dnes si pod tímto
výrazem představíme hlavně kolotoče a střelnice. Kostely v našich obcích jsou zasvěceny
různým svatým, což má dnes význam právě pro termín konání poutí. Vzhledem k
nejednotnosti oslav posvícení, a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef
II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla;
odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské
posvícení nebo hody. To bude vše a teď zpátky k říjnu, koncem října je také svátek
zvaný Halloween. Halloween se slaví 31. října a převlékáme se do kostýmu, někde se
pořádají stezky odvahy Původem jde o irský lidový svátek. Závěrem ještě připomínám, že
říjen je také obdobím, kdy by řidiči měli přezout letní pneumatiky za zimní. V neposlední
řadě stojí za zmínku, že 28. října je státní svátek a prezident republiky tento den
uděluje státní vyznamenání. Na tento měsíc říkám že je v pohodě, já slavím všechny
svátky a za mě je dobrý.
Zdroj: wikipedia

Zdroj: Google obrázky

Autor: Hynek Hasal

Podzimní dekorace
Nevíte si rady s dekorací do vašeho domu? Tady najdete tipy, jak si ozdobit váš dům.
Jelikož je v momentální době podzim a brzy začne Halloween, tak začneme s dekorací,
která se zaměřuje na Halloween. Základem nejčastěji bývají svíčky, dýně, a protože je
podzim,
tak také samozřejmě listy. Někteří lidé tento svátek neslaví, ale 2. listopadu třeba vzpomínají
na svátek který se jmenuje Dušičky.
Zde máte první tip, jak si vyzdobit nějaké místo vašeho pokoje.
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Zdroj: bing.com

Druhý tip, tentokrát na Halloween.

Můj názor na Halloween: Tento svátek nijak zvlášť neslavím, protože tento svátek nemám
moc ráda. Jeden z důvodů je ten, že nemám ráda podzim, jelikož v něm je ošklivé počasí.

Z těchto dvou výrobků bych si vyrobila ten první, protože se mi více líbí.
Napsala: Marie Steinerová

Co se nosí v měsíci říjnu?
Za říjen 2021 se nejvíce vrátily vesty, široké a zvonové kalhoty, kšiltovky a různé jiné
čepice, oversize oblečení a krátké zimní bundy, košilové kabáty a košilové vzory,
vysoké ponožky a roláky. Nejvíce se vrátili zvonové kalhoty, a košilové věci. Za
kšiltovky se nejvíce nosí značkové jako třeba Under Armour, Nike a Adidas. Nosí se
třeba s oversize mikinou a širokýma kalhotama.
Například takhle:
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Kluci nosí spíše pohodlnější kousky. Například šedé tepláky, a takové ty základní barvy
bílá, černá, šedá atd. Nosí kšiltovky, široké kalhoty, oversize mikiny. Nějaké kluci nosí
také značkové kšiltovky, mikiny a trička.
Už začíná být chladno takže potřebují bundu či kabát, nosí oversize bundy a také
košilové kabáty.
Například takhle:

Zdroje: fotky Pinterest
Autorka: Karolína Váňová

Jak vyrábět úžasné výzdoby pomocí dýni
a kostým kostlivce na Halloween.

https://www.google.com/sear ch?q= Halloween&rlz= 1C1G CEU_ cs CZ976 CZ976 &hl= cs &s ource=lnms &tbm=isch&sa=X &ved=2a hUKEwi Kw6 mz5N 3zAhWSCOw KHU Q2 BuoQ_AU oAXoE CAEQAw &biw=92 9&bih=9 32 &dpr= 1#imgr c=h WydVxmjQc5 BVM

K Halloweenu patří samozřejmě masky, strašidelné věci a výzdoba. Ale
když se vám nechce kupovat drahé Halloweenské masky nebo už to
nestíháte, co si jednoduše vyrobit.
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Kostlivec
https://www.funidelia.cz/blog/doma-vyrabeny-kostym-halloween/

Budete potřebovat bíle a černé triko, nůžky, fixu, použitelnou tiskárnu,
a to je vlastně vše.
Šablona na vytisknutí zde:
https://www.google.com/search?q=%C5%A1ablona+kost%C3%AD+kostlivce&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZlYrP5N3zAhWDwoUKHeoYBIsQ2cCegQIABAA&oq=%C5%A1ablona+kost%C3%AD+kostlivce&gs_lcp=CgNpbWcQA1CeO1iNXmDeYGgAcAB4AIABQogB4gSSAQIxMZgBAKABAa
oBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=OI9yYdmZKYOFlwTqsZDYCA&bih=932&biw=929&rlz=1C1GCEU_csCZ976CZ976&hl=cs#imgrc=
TNXY6SbNrEkfuM&imgdii=0FT3UGOLdhUzmM

Fixou si obtáhnete kosti v šabloně na černé triko a vystřihnete a pak si
jednoduše dáte trika přes sebe a hotovo. Pro zlepšení si můžete
namalovat na obličej nějaké strašidelné úsměvy atd.

Výzdoba – dýně
Inspirace na výzdobu pomocí dýní:
Dýně nemusí být jen strašidelné, ale mohou být vtipné.
Za mě dýně pod tímto textem jsou geniální.
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https://m.loupak.fun/obrazky/vlastni/355050/

https://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=4457158

https://www.veselebydleni.cz/inspiracie/vyrezavane-halloween-dyne

https://muller.unitime.org/martin/slides/106%20Dyne.html

Autor: Ondřej Marek

Dýňová polévka
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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.
Ingredience:
1 ks cibule
1 kg dýně
1 l kuřecí nebo zeleninový vývar

Podle chuti:
Sůl
Pepř
Sladká smetana

Na ozdobu:
Čerstvá bazalka
Čerstvá pažitka

Zdroj: https://www.vareni.cz/recepty/vyborna-dynova-polevka/ zdroj Google obrázky
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Halloween
Původ
Halloween je keltský svátek, který má oslavovat spojení mezi světem mrtvých a
živých. Kelti si dříve oblékali zvířecí kůži a dělali různé obřady, aby navázali
spojení s mrtvými. Vystěhovalci v 19. století přenesli zvyk do USA, kde se
všeobecně rozšířil. Dříve dýně nebyla symbolem Halloweenu, dříve se vyřezávali
strašidelné obličeje do brambor a řepy.
Oslavování
Děti se převlékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu
s pořekadlem Trik or Treat (koledu nebo něco provedu) Děti koledují o sladkosti.
Vyřezávají se dýně se svíčkou uvnitř, zvané Jack-o‘ -Latern.

Zdroje: wikipedie

Autor: Jelenčíková Nikola

Názor: Halloween mám ráda, protože má strašidelnou atmosféru.
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Minutka vaření
Barunčiny palačinky
Palačinky miluji a ráda bych se s vámi podělila o náš rodinný recept. Jako správný čokoholik si
je plním hlavně Nutellou, ale ráda si pochutnám i na palačinkách s marmeládou. A jaké máte
rádi vy?
Suroviny:
400 ml mléka, 200 g hladké mouky, 2 vejce, špetka soli, 1 lžíce rozpuštěného másla, na
ozdobení podle chuti marmeláda, Nutella, ovoce, šlehačka, topingy (ochucené polevy).
Postup:
1. Vejce rozšleháme s mlékem. Za stálého míchání přidáme rozpuštěné máslo, sůl a postupně
i mouku.
2. Necháme hodinu odležet (pokud vydržíte čekat).
3. Smažíme na pánvi, kterou občas slabě potřeme olejem.
4. Nakonec si palačinky ozdobíme podle vlastní chuti. Můžeme je natřít marmeládou nebo
Nutellou, naplnit zmrzlinou, ovocem, navrch dát nějaký ochucený toping nebo šlehačku a
posypat čokoládovými hoblinkami nebo ovocem. Přeji vám dobrou chuť.

Autorka: Barča Křížková

Soutěž o bonbony
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Otázky

Na jaké planetě žijeme?
a. Na Marsu
b. na Zemi
c. na Venuši

zdroj:google obrázky

Autorka::wolfová zuzka
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