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 Rady našich babiček a dědečků:  
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 
I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho. 
Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat, víš. 
Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí. 

Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane teplý podzimek. 
Když kvetou boby, je nouze o chleby, když kvete mák, již ne tak.  

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

 
 Dýňobraní aneb Halloween po Rohelsku 

Ve středu 31. října jsme na naší škole slavili Halloween. První dvě hodiny 
jsme se učili, a poté následoval dopolední program. Byli jsme rozděleni do 
skupin a plnili různé úkoly – dlabali dýni, vyráběli lucerničky, zdobili 
perníčky, vymalovávali omalovánky s dýňovou tematikou. 

V odpoledních hodinách probíhaly třídní schůzky a rodiče se mohli 
informovat na své děti. 

V 18 hodin začal večerní program. Před školou se sešli žáci, rodiče a další 
příznivci Halloweenu. Po úvodním slovu paní ředitelky zazpíval školní sbor 
a mažoretky předvedly své vystoupení. Také nejlepší skupiny žáků 
představily své prezentace. Pak jsme se v malých skupinkách odebrali na 
prohlídku fary, kde bylo připraveno příjemné občerstvení. Večerní 
halloweenská stezka byla zakončena před školou, kde se každý účastník 
podepsal a za odměnu dostal buchtu z dýně, kterou upekly paní kuchařky. 
Poté jsme se odebrali s některými žáky do školy, abychom zde strávili 
halloweenskou noc. Děti si nachystaly spaní, povečeřely 
pizzu a zhlédly strašidelný film. Někteří si nakreslili 
obrázky s dýněmi. V pozdních hodinách jsme zalehli a 
probudili se až ráno další den.  
Dýňobraní se velice vydařilo a už se těšíme na další!! 

 Dýňová polévka, láska na první pohled, závislost po prvním 

soustu 

 1 dýně 

 masový vývar (nad kostkou Masoxu se dá oko přimhouřit) 

 sůl 

 čerstvě mletý pepř 

 sladká smetana 

 několik česnekových stroužků 

 dýňový olej pro stylové dochucení (nic se nestane, když bude mít absenci) 

 pražená dýňová semínka jsou slušivou bižuterií v polévkovém talíři 

Dýni rozpůlíme, oloupeme, odstraníme semínka a dužinu nakrájíme na větší 

kostky. Některá semínka si schovejte, protože se do polévky určitě 

zamilujete :-) Takto připravenou dýni dáme do polévkového hrnce, zalijeme 

vývarem a přiměřeně osolíme. Zvolna vaříme do změknutí dužiny (30 až 40 

minut je obvykle dostačující doba). Necháme mírně prochladnout a 

tyčovým mixérem umixujeme hladký hustý krém. Přidáme jemně 

postrouhaný česnek, finálně dochutíme solí a špetkou pepře a nezbytnou 

smetanou. Smetanu přidáme podle chuti a polévku zvolna prohřejeme. 

Vlijeme do nahřátých talířů a ozdobíme kopečkem ušlehané neslazené 

šlehačky (lžíce kysané smetany je taky báječná), kterou zlehka posypeme 

čerstvě mletým pepřem. Jako slušivou bižuterii této chutné a báječně 

vypadající polévky posypeme hrstičkou pražených dýňových semínek. 

 

 Dopravní výchova 1. stupně v Mohelnici 
Dne 1. 10. 2012 jsme se zúčastnili oblíbené dopravní výchovy 
na dopravním hřišti v Mohelnici. Počasí nám moc nepřálo, ale 
dětem to radost nezkazilo. Nejdříve jsme se ohřáli v učebně, 
kde si děti zopakovaly a prohloubily znalosti dopravních 
předpisů. Potom se děti posilnily vydatnou svačinou, aby se 
připravily na následující oblíbenou část výuky – jízdu na motokárách, 
kolech, koloběžkách. Nejdříve jsme si hřiště prošli a projeli pod dohledem 
instruktorů a potom konečně následovaly očekávané „volné jízdy“. Dětem 
se vyučování na dopravním hřišti moc líbilo, nechtělo se jim domů. Už teď 
se těší na jarní dopravní výchovu. 



 Vyhodnocení Podzimního sběru  papíru:  

Obrusník Jakub 302 kg 

Kudlička Václav 278 kg 
 Jiříčková Gabriela 232 kg 
Chytilová Jiřina 229 kg 
Jedelský Ondřej 195 kg 
Němec Martin 177 kg 
Koppová Simona 140 kg 
Prachařová Lenka 122 kg 
Lass Jakub 114 kg 
Horneš Jan 113 kg 
 Celkem bylo nasbíráno 2 185 kg. 
- za utržené peníze budou nakoupeny pomůcky a výtvarný materiál do ZŠ a MŠ  

Všem sběračům (i těm, kteří donesli třeba jen jeden kilogram) děkujeme!  
PŘIPOMÍNÁME, ŽE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ JE DO KONCE LISTOPADU! 

 Vybíráme jednorázový poplatek SRPŠ 
- jedno dítě     100,- Kč 
- sourozenci   180,- Kč 
- 3 a více sourozenců  200,- Kč 

Prosíme o zaplacení do konce listopadu. 

 Tvořivé psaní našich žáků 

V zadání si žáci museli vybrat 12 slov z 20 slov napsaných na tabuli  

a složit básničku nebo příběh. Někteří mají skutečný talent :-). 

Jednoho dne šel děda po ulici, 

bylo mu zle, byl po opici. 

Zabočil domů, dal si tam kafe, 

jeho žena Cecilka byla tam také. 

„Ty jsi fakt idiot, že jsi tam pil.“ 

„Lidi mi říkali, že jsem debil.“ 

Děda si vzpomněl, jak že to bylo, 

vypil si tuzemák, vodku i pivo. 

Takhle tam ležel celičký den, 

                              jeho hrdost – spálená na uhel. Jakub Svačina, 8. ročník 

 Co nás v nejbližší době čeká: 

 Lyžařský výcvik  
Hynčice pod Sušinou 
termín: 28. 1. – 1. 2. 2013, ubytování na 

horské chatě Spartak;  cena: 2 500,- Kč (v ceně ubytování, plná penze, 
doprava, skipas) Areál je vhodný i pro začínající lyžaře. Více info v prosinci. 
Záloha 500,- Kč musí být zaplacena do 18. 12. 2012, zbývající částka do 
odjezdu.  

 Vánoční dílny – pátek 30. 11.  
Proběhnou ve škole tradičně v pátek 30. 11., drobný výtvarný materiál 
bude zakoupen z finančního výtěžku za sběr papíru. Materiál na výrobu 
adventních věnců je přece jen nákladnější, tzn., že vybrané ozdůbky si 
děti zaplatí nebo si přinesou svoje z domu. V pátek ve večerních hodinách 
proběhne rozsvěcení Vánočního stromu v obci. 

 Schůzka o škole ve škole – 3. 12. 2012 
Jedná se o schůzku rodičů a přátel školy s představiteli obce, na programu 
bude výhledově budoucnost naší školy z různých pohledů. Bude se konat 
3. 12. (pondělí) v 17 hod. Všichni jste zváni k diskusi. 

 Vánoční besídka – neděle 16. 12.   
Srdečně Vás zveme na Vánoční besídku, kterou zahájíme v neděli 16. 12. 
ve 14 hod. Přijďte se podívat na vystoupení dětí z mateřské školy a žáků 
ze základní školy. 

 Vánoční prázdniny aj. 
- začínají v sobotu 22. 12. a končí 2. 1. V novém roce se ve škole opět 
sejdeme ve čtvrtek 3. 1. 2012., třídní schůzky budou ve čtvrtek 17. 1.   
- další prázdniny nás čekají až v březnu (11. – 15. 3.) 
Návratka: 
Závazně přihlašuji dceru/syna 
jméno:……………………………………………………………………na lyžařský výcvik. 
LYŽE  X  SNOWBOARD  Zálohu 500,- Kč zaplatím do 18. 12. (hotově x účet); 
zbývající částku zaplatím do 24. 1. 2013 (hotově  x  účet). Hotově částku 
můžete zaplatit v kanceláři, na účet: 1432841/0110 (VS 113 + do zprávy 
pro příjemce jméno žáka).      
                 podpis rodiče, zák. zást.…………………………………………………………… 


