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Halloweenské řádění 
 Všechno to začalo hned, když jsme přišli do školy – ně-
kteří z nás už byli v kostýmech a namaskovaní, ostatní 
dostali příležitost to ještě napravit. Pak jsme se všichni 
sešli v osmé třídě a tam nám paní učitelky vysvětlily, jak 
bude Halloween na naší škole probíhat. Byli jsme roz-
děleni do týmů, ve kterých jsme řešili křížovky, osmis-
měrky apod., všechno s halloweenskou tematikou. 
Když jsme to měli hotové, hledali jsme podle indicií, 
které jsme také museli vyluštit, tajemná místa ve škole. 
Nejlepší to bylo ve sklepě. Oslavu Halloweenu jsme 
ukončili v tělocvičně. A tam začalo to pravé halloween-
ské řádění – skvělé občerstvení, rej masek, …! Paráda! 

 „Hodně jsem si to užil a bavilo mě to,“ zhodnotil ten 
den ve škole Matěj ze 7.A. 

 

Jak vznikl Halloween 
Žádná Amerika, jak jste si asi mysleli. Halloween pů-
vodně pochází ze Skotska a Irska. Název tohoto svátku 
vznikl zkrácením skotského All Hallow´s Eve, který se 
odehrával v předvečer svátku Všech svatých 31. října. 
Na tento den vždy připadala dlouhá vigilie, během 
které se vzpomínalo na 
zemřelé mučedníky a 
světce, modlilo se k nim 
a přinášely se jim dary. 
Věřilo se totiž, že světci 
se mohou přimluvit u 
Boha za zemřelé pří-
buzné či známé a ulehčit 
jim tak na onom světě. 



Haló, pane, slyšíte mě? 
Od pondělí 24. října vědí žáci prvního i druhého stupně 

naší školy, že takhle mají oslovit člověka, který zjevně 

potřebuje jejich pomoc. Vědí, jak zjistit, jestli je v bez-

vědomí, a jak mu v tomto stavu pomoci alespoň do 

chvíle, než přijede záchranka. Zdravotníci z Oseka jim 

také ukázali, jak takového člověka dostat do stabilizo-

vané polohy, a naučili je, jak ho rozdýchat. Předvedli, 

jak zastavit krvácení, ošetřit popáleninu a spoustu dal-

ších věcí. Co mohli, to si naši žáci i vyzkoušeli.  

To dopoledne bylo nejen poučné, ale i zábavné. Projekt 

„Každý může zachránit život“ se vydařil. A to dokonce 

natolik, že se několik děvčat i chlapců rozhodlo, že ještě 

navštíví (a možná i nadále budou navštěvovat) osecký 

zdravotnický kroužek. 

Akce proběhla ve spolupráci s místní skupinou Českého 

červeného kříže Hrob – Osek – Háj a Davidovi a Kubovi 

moc děkujeme za skvělé ukázky, hodně jsme se naučili. 

 

Ten dělá to a ten zas tohle… 
Někteří osmáci a deváťáci ale dosud nevědí, co by chtěli 

jednou dělat. Abychom jim v jejich rozhodování po-

mohli, zapojila se naše škola do projektu Podpora škol. 

Tento projekt mimo jiné umožňuje deváťákům, aby se 

v předmětu Volba povolání zorientovali v možnostech 

studia na středních školách, v tom jak podat přihlášky, 

a umožní jim také, aby se na některé střední školy po-

dívali a seznámili se s vybranými profesemi blíž, než jim 

může nabídnout teoretická výuka. 

První školou, kterou jsme navštívili, byla Střední od-

borná škola v Litvínově-Hamru. Prošli jsme všechna 

pracoviště odborné výuky a moc se nám tam líbilo. 

V dílnách truhlářů jsme obdivovali moderní stroje, 

které pomáhají s výrobou nábytku, a soutěžili jsme 

v zatloukání hřebíků. V čalounických dílnách se soutě-

žilo ve skládání křesla, vyhrál tým děvčat. A především 

děvčata zaujaly dílny dalších oborů, se kterými jsme 

měli možnost se seznámit – Kadeřnice, Krejčí, Aranžér. 

Líbilo se nám i v ateliéru maturitního oboru Grafický 

design.  

V Hamru nás moc hezky přijali, hezky se nám věnovali 

a některé z našich žáků jistě přesvědčili o tom, že se jim 

tam bude líbit, až se budou chtít v některém z oborů, 

které na SOŠ nabízejí, vyučit.   

 

 

 



Cesta tam  

a zase zpátky 
 aneb Historie našeho útěku 

kapitola č. 1 - Cesta tam 

Útěk ze školy jsme plánovali 

celých 14 dní, takže se nám po-

vedl. K překonání překážky sta-

čil jen klíč. Čas útěku jsme měli 

promyšlený – hned za dveřmi 

školy na nás čekal autobus a 

neuvěřitelnou rychlostí nás od-

vážel do Litvínova. 

 

kapitola č. 2 – Bezpečný úkryt 

Na útěku jsme našli azyl v litví-

novském muzeu. Pro ty, kdo se chtějí vyhnout vyučo-

vání, mají v litvínovském muzeu velké pochopení. Ujala 

se nás úžasná paní průvodkyně a provedla nás labyrin-

tem litvínovského zámku. Ukázala nám zajímavé pro-

story, kde se konají slavnostní akce, ale hlavně vzala 

nás do imaginárního světa bratří Formanů a jejich přá-

tel-výtvarníků. Kdyby nás nevedla paní průvodkyně, 

mohli bychom hned v první místnosti spadnout ze 

hřbetu slona do rybníka. Možná bychom se rádi zasta-

vili, ale museli jsme dál. Co když nás už ve škole hledají 

a budou nás pronásledovat? Procházeli jsme kolem 

vlka z Červené Karkulky, cesta byla bezpečná - někdo už 

ho přibil k posteli. Uff, oddechli jsme si. Na své cestě 

muzeem jsme se dostali až k moři. Bylo rozbouřené a 

Lukáše ohrožoval žralok. Ale i to jsme překonali. Pak 

jsme museli projít pralesem plným divokých opic. 

kapitola č. 3 – Kdo si hraje, nezlobí 

Ve všech nebezpečných situacích nám pomohla paní 

učitelka a paní asistentka (snad nebudou mít ve škole 

problém, že se podílely na našem útěku), a tak zbyl čas 

na to, abychom si užili divadlo, které nám zahráli Lukáš 

s Matym. Chvíli jsme i lovili ryby, krmili husy, hráli 

pexeso, bavili se u kuličkových drah a také nahlédli do 

světa uzavřeného v hybohledech  a kuklostrojích. Z 

výstavy Imaginárium bratří Formanů, která nám uká-

zala svět fantazie, jsme odcházeli nadšení.  

 

 

kapitola č. 4  - Sladká tečka na konec 

Krásný kulturní zážitek je třeba řádně rozebrat, a to se 

obvykle děje v kavárně. Je to hezký zvyk, a tak jsme to 

udělali také tak. Měli tam moc dobré zákusky. Totálně 

jsme se přecpali. A taky jsme si uvědomili, že se do 

školy vrátit musíme.  Tak jsme zase tady, ale těšíme se 

na další útěk.  

žáci 6. A 

 



Záložka do knihy 
Již několik let se naše škola zapojuje do mezinárodního 

projektu s názvem „Záložka do knihy spojuje školy“. 

Jeho cílem je navázat přátelství mezi přiřazenými ško-

lami a s dětmi vyrobit záložky do knihy a vzájemně si je 

vyměnit. Bývá i zvykem se vzájemně obdarovat drob-

nými dárečky. Naše škola už tradičně spolupracuje 

s některou ze slovenských škol. V letošním roce nám 

byla přidělena základní škola, která se nachází v Košic-

kém samosprávném kraji, a to ZŠ Somotor. 

Se školou jsme se spojili, vzájemně jsme si vyrobili a vy-

měnili záložky, které jsou vždy v duchu čtenářské gra-

motnosti, a drobné pozornosti. My jsme vyrobili vo-

ňavá mýdla, poslali různé drobnosti a hlavně propa-

gační materiály z našeho bezprostředního okolí. Part-

nerská škola nám také poslala záložky a propagační 

knihu o zajímavostech ze svého okolí. 

 

 
K výrobě našich záložek jsme si pořídili fotodokumen-

taci a sestavíme tento materiál na společnou nástěnku, 

která nám účast v projektu v tomto roce bude připomí-

nat... Do projektu se zapojily děti z celé školy.  

  

 

Je hezké být laskavý … 
Již několik let se naše škola vždy v období kolem 13. lis-

topadu zapojuje do celostátního projektu pod záštitou 

známých osobností – Laskavec. Naší prioritou bývá ná-

vštěva seniorů s cílem pobavit je a potěšit. Kromě toho 

ještě chodíme uctít památku zesnulých na hřbitov a k 

pomníku významné osobnosti. Na školní zahradě kaž-

doročně obměňujeme ptačí budku a krmíme ptáčky. 

Chceme v dětech vypěstovat laskavost, aby se pro ně 

stala běžnou součástí jejich života.  

 

Ale abychom se vrátili k le-

tošní návštěvě klubu seniorů, 

která se uskutečnila 24. 10. 

2022 za hojné přítomnosti 

žen i mužů. Se žáky jsme při-

pravili pásmo písniček a bás-

niček, při kterých se nostal-

gicky vzpomínalo. Letos jsme 

se žáky vyrobili jako dárečky 

voňavá mýdla, někteří žáci 

připravili výrobky z keramiky.  

Na závěr celé akce jsme roz-

tančili děti a snažili se zapojit 

i seniory na celosvětově zná-

mou píseň Jerusaléma. Za 

doznívající melodie jsme za-

čali pracovat se seniory na 

vykrajování ozdob ze slaného těsta. Podle ohlasů z řad 

přítomných bylo setkání příjemně stráveným odpoled-

nem. Předběžně jsme se společně domluvili na ná-

vštěvě u nás ve škole někdy v prosinci. Budeme se těšit.                                        

                                                                                 

 J. Lukášová, N. Kopecká, 2. A, část 3. A a část 7. A 

Amaranth – česky  laskavec 


