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Něco o nás
Jméno: Tea
Narozeniny: v únoru
Oblíbené zvíře: pes, žirafa, tučňák
Oblíbená barva: černá a tyrkysová
Oblíbené jídlo: jablko, zmrzlina, hamburger a cupcake
Oblíbená kniha: Magický expres (všechny díly),

Zločin slečnám nesluší (všechny díly),
Hunger games (všechny díly)

Oblíbená hra: Scrabble, Catan

Jméno: Veronika
Narozeniny: v srpnu
Oblíbené zvíře: pes, kůň, králík
Oblíbená barva: modrá, žlutá
Oblíbené jídlo: hranolky s řízkem
Oblíbená knihy: Panejo, Saša a Fabien
Oblíbená hra: karty
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Jméno: Eva
Narozeniny: v červenci
Oblíbené zvíře: pes
Oblíbená barva: tmavší žlutá
Oblíbené jídlo: lasagne, sushi
Oblíbená kniha: Škola dobra a zla
(všechny díly)
Oblíbená hra: Dixit

Jméno: Natálie
Narozeniny: v květnu
Oblíbené zvíře: pes, panda
Oblíbená barva: vínová
Oblíbené jídlo: losos s bramborovou kaší
Oblíbená kniha: Kouzelnická parta
Oblíbená hra: Člověče, nezlob se
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Olympiáda
Letošní olympiáda se konala v Japonsku ve městě Tokio (později než
měla kvůli coronaviru). Probíhala od 23. července 2021 do 8. srpna
2021.

České medaile na LOH v Tokiu
Zlato

● Jiří Lipták (sportovní střelba – trap)
● Jiří Prskavec (vodní slalom- kajak)
● Lukáš Krpálek (judo)
● Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková (tenis – čtyřhra)

Celkově: 4 medaile

Stříbro
● Lukáš Rohan (vodní slalom – kanoe)
● David Kostelecký (sportovní střelba – trap)
● Markéta Vondroušová (tenis – dvouhra)
● Jakub Vadlejch (atletika – hod oštěpem)

Celkově: 4 medaile

Bronz
● Alexander Choupenitch (fleret jednotlivci)
● Josef Dostál, Radek Šlouf (rychlostní kanoistika – deblkajak)
● Vítězslav Veselý (atletika - hod oštěpem)

Celkově: 3 medaile
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Halloween
Halloween je původní keltský lidový svátek, který se slaví 31. října,

tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Den 31. října byl
hranicí mezi létem a zimou. Keltové tento svátek brali jako hranici mezi
světem živých a mrtvých. Proto stavěli oltáře, které obsahují ptačí pera
nebo ptačí lebky, které měly navázat spojení s mrtvými.

Zvyky dnešního Halloweenu vznikly v Irsku. Děti se převlékají a
chodí v kostýmech na koledu. Mezi tradiční zvyky Halloweenu patří
vyřezávání dýní a dávání svíček dovnitř. Typická barva pro Halloween je
černá a oranžová. Tyto dvě barvy symbolizují podzim a smrt. Halloween
je svátek, který se neslaví pouze v ČR. Na Halloween se může také
dělat spousta dýňových receptů např. buchta, rizoto, polévka. Halloween
neslaví všichni, není to tradiční svátek.
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Tipy na knihy
● Magický Expres

Autor: Anca Sturmová
Kniha pro 4. - 5. třídu.
Žánr: fantasy

Kniha vypráví o třináctileté Flinn. Její nevlastní
bratr Jonte beze stopy zmizel. Zůstala jí po něm
jenom pohlednice s podivnými verši a se starým
vlakem, který nikdo kromě ní nevidí. Když pak přesně
tento vlak vjede do stanice, okamžitě bez rozmyslu do
něj nastoupí.

Koho to zaujalo, má možnost si knihy nakoupit v
jakémkoliv knihkupectví (1., 2. či 3. díl).

● Motýlí Klub

Autor: Jacqueline Wilsonová
Ilustrátor: Nick Sharratt
Kniha pro 2. - 3. třídu

Příběh je o dívce jménem Týna, která je trojče, ale vůbec se
nepodobá svým sestrám. Je totiž mnohem menší než ony. Přísná
učitelka ji ve třídě posadí s dívkou jménem Selma, nikdo ji nemá rád,
protože všechny zlobí. Ale Týna v ní přece jenom něco viděla, takže se
skamarádily. To ale nebylo vše, obě měly rády motýly, takže založily
Motýlí Klub.
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● Ema a pusinkový lupič

Autor: Rudolf Král
Ilustrátor: Lukáš Urbánek
Kniha pro 1. třídu

Když vám to v rodině neklape, maminka s tatínkem se na sebe už
moc neusmívají, řádí u vás nejspíš v noci PUSINKOVÝ LUPIČ. I
osmiletá Ema má pocit, že se k sobě její rodiče nechovají tak hezky jako
dřív. Rozhodne se tomu přijít na kloub a na pomoc si vezme lehce
bláznivou sousedku, o které si myslí, že je čarodějnice. Společně odhalí
nesmělého Vincenta, co se tak stydí žen, že si žádnou nemůže najít a
musí po nocích chodit krást pusinky jiným lidem. Aby se maminka s
tatínkem měli zase rádi jako dřív, potřebuje Ema pusinkovému lupiči
sehnat nějakou přítelkyni, která by mu všechny ty pusinky, co u nich
doma krade, dala. Spolu se sousedkou přiberou do party ještě Eminu
prima babičku, která svou vnučku o prázdninách hlídá a pustí se do
akce. S Vincentem, který ze sebe před jakoukoliv ženou nedostane ani
slovo, to ale bude pěkná fuška.
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Halloweenská výzva

Máme pro vás výzvu!

Vyfoťte se v halloweenském převleku a pošlete nám to
na tento e-mail:eva.fichtlova@zseasystart.cz

Kdyby se vám však nechtělo fotky posílat na e-mail, tak
vás vyfotíme na Halloweenu (když budete chtít).
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VTIPY
ŠKOLA

‚‚Pepíčku, skloňuj slovo chléb.‘‘
‚‚Kdo,co - chléb.‘‘

‚‚S kým, s čím? - se salámem.‘‘
‚‚ Komu, čemu? - mně.‘‘

‚‚Honzo, kde máš úkol?‘
‚‚Nemám, pes mi ho snědl.‘‘
‚‚To je ale hloupá výmluva! ‘‘

‚‚Přísahám, ale dalo mi práci, ho k tomu přinutit.‘‘

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

‚‚Nestyď se, holčičko.‘‘
‚‚Ale já se nestydím. Já jsem Červená Karkulka!‘‘

HÁDANKY
Víte, co to znamená, když najdete čtyři podkovy?

Že někde běhá bosý kůň.

Víte, proč kohout při kokrhání zavírá oči?
Aby slepice věděly, že to umí nazpaměť.
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Co je to? Je to žluté a stojí to v koutě?
Banán na hanbě.

Víte jak zabavit blondýnku?
Dejte ji do kulaté místnosti a ať se postaví do rohu.

BONUS
Strč mobil do čaje a máš T-mobile.
Strč mobil do vody a máš Vodafone.

Rozlom ho a máš Óóó dva.

‚‚Mami kup mi velblouda!‘‘
‚‚A čím ho budeme krmit?‘‘

‚‚Kup mi ho ze zoologické zahrady, tam se krmit nesmí!‘‘
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Soutěž pro 1. a 2.třídu
Spočítejte, kolik dýní je v každém oválu. Potom to napište na papír

(např. černý ovál 5 dýní). Až to budete mít, doneste to Verče do 5. třídy -
sedí v první řadě vpravo.
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Soutěž pro 3. a 4.třídu
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Omalovánka
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Užijte si Halloween a těšíme se na Vás v dalším vydání
našeho časopisu Super Téma!
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