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Vážení a milí čtenáři, 

 

právě se vám dostává do rukou první vydání našeho školního časopisu v tomto školním roce. 

Jedná se o číslo podzimní. Na následujících stránkách naleznete různé příspěvky, informace, 

články o akcích a soutěžích, které v se v průběhu podzimu na naší škole uskutečnily. Závěr je 

věnovaný Halloweenu, jeho historii, symbolům a zvykům, které se k němu pojí. Součástí jsou 

rovněž recepty na dobroty z dýní a procvičení matematiky a angličtiny s halloweenskou 

tématikou. 

Pěkné počtení vám přeje redakce. 
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK    

Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní a to                             

poněkud netradičním způsobem. Nejdříve se  

škola otevřela žákům 2. – 9. ročníků, kteří 

přicházeli průběžně do své třídy, kde probíhalo 

testování za přítomnosti třídních učitelů. Poté  

přicházeli prvňáčci, kteří se sešli s paní 

učitelkou Lenkou Čechovou a paní asistentkou 

Jolanou Rojkovou před budovou školy, a pak 

společně i s rodiči odešli do své nové třídy. Do 

první třídy v tomto školním roce nastoupilo 27 

žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZDOBA TŘÍD A CHODEB NAŠÍ ŠKOLY 
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Úřad práce Jihlava 

 

Dne 7. 9. 2021 navštívili žáci 9. třídy v rámci 

volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS 

byli seznámeni se systémem školství v naší 

republice a s nabízenými obory SŠ a SOU 

pro školní rok 2022/2023. Důležitou částí 

při výběru dalšího vzdělávání je 

sebepoznání. Žáci se zamysleli nad svými 

schopnostmi, zájmy, nadáním a činnostmi, 

které souvisí s jejich plánovaným 

povoláním. Během měsíce října každý žák 

obdrží brožuru s aktuálními informacemi o 

SŠ a SOU. 
 

Dračí lodě v Horní Cerekvi 

V pátek 10. 9. se žáci deváté třídy společně 

se svojí třídní učitelkou a asistentkou 

pedagoga zúčastnili závodu dračích lodí 

v Horní Cerekvi. Soutěž probíhala 

v dopoledních hodinách na rybníku u 

kulturního domu. Závodilo celkem sedm 

družstev. Tým ZŠ Batelov se umístil na 

krásném pátém místě. Všichni žáci si závod 

užili.  

 

Září ve školní družině 

 

          

 

                   



Školní časopis ZŠ Batelov  Podzim 2021 

5 
 

BRANNÝ ZÁVOD 

Ve čtvrtek 16.9. se vybraní žáci 8. a 9.třídy 

zúčastnili branného závodu pořádaného 

střední školou TRIVIS v Jihlavě. Závod o 

délce 4 km byl složen z několika stanovišť, 

na kterých závodníci plnili úkoly např. 

z první pomoci, dopravních znalostí, střelby 

z plynové zbraně, z hasičské techniky a jiné.  

 

Dále závod prověřil soutěžící i v orientaci 

v terénu a na závěr prověřil silové 

schopnosti v překážkové části ve stylu 

Spartan race.  

 

Závodu se zúčastnilo celkem 25 

čtyřčlenných týmů z Jihlavska. Naše škola 

vyslala 4 týmy a opravdu reprezentovali 

naši školu výborně. Na nepopulárním, ale 

skvělém 4. místě se umístil tým ve složení 

Michala Drtinová, Simona Polednová, Petr 

Grégr a Matěj Suchý.  

 

Pro 10. místo si doběhl tým složený jen 

z chlapců: Jaromír Tausch, Filip Houzar, 

Karel Sedmík a Šimon Neuwirth. Na 

děleném 16. místě se umístily hned dva 

naše týmy ve složení Marek Řezáč, Soňa 

Mertová, Jolana Severová a Vojtěch 

Kratochvíl v jednom týmu a Jakub Fous, 

Radka Šebová, Dušan Lovětínský a Jiří 

Novák v druhém týmu. Všem našim 

závodníkům děkujeme za skvělou 

reprezentaci školy. 
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DRAVCI 

Dne 1.10. 2021 se uskutečnil na sportovním 

hřišti ZŠ vzdělávací program pro 1. stupeň, 

který byl zaměřen na výcvik dravců a sov. 

Během odborného výkladu žáci získali základní 

informace o dravcích (stavba těla, výskyt, 

potrava).  Program zahrnoval i ukázku výcviku 

dravců a jejich letu. Výtěžek z programu je 

použit pro financování stanice pro poraněné 

živočichy. 

 

 

 

 

VÝROBKY 2. B 

 

 

  

 

SBĚRNÝ DEN ELEKTROODPADU  

V úterý 12. 10. proběhl na naší škole SBĚRNÝ 

DEN ELEKTROODPADU. Bylo možné přinést 

drobné elektro (rádio, nabíječka, lampička, fén, 

klávesnice, rychlovarná konvice, žehlička,…). Za 

odevzdané spotřebiče získá škola body do 

celoroční hry Recyklohraní.  
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VÝUKOVÉ PROGRAMY V ZOO 

ZOO v krabici pro 1. třídu 

V rámci environmentální výchovy se žáci 1. 

třídy vydali do ZOO Jihlava, kde pro ně byl 

připravený program ZOO V KRABICI. Žáci si 

vždy vybrali jednu z připravených krabic a 

prozkoumali její obsah. Kromě fotografií 

různých zvířat tam našli třeba i svlečenou 

hadí kůži nebo různé druhy ořechů, kterými 

se živí papoušci. Mohli si pohladit i kůži z 

tygra nebo si „pochovat“ hada. K tomu 

všemu se dověděli i spoustu zajímavostí ze 

světa zvířat žijících v ZOO.  

 

 

Kde se plazí plazi pro 2. třídu 

 Žáci se přiměřenou formou dozvěděli 

informace o jednotlivých skupinách plazů. 

Výklad byl doplněn ukázkami živých zvířat. 

V závěru dostali papírového hada, kterého 

si ve škole vyrobí. Potom se žáci přesunuli 

do samotné Zoo, kde si prohlédli zvířata v 

některých pavilonech. 

 

 

Opičí se opice pro 3. třídu 

Děti získaly nové poznatky o různých 

druzích opic, o jejich způsobu života, 

potravě a jejich chovech v ZOO. Potom v 

doprovodu lektorky vyrazily na prohlídku 

opičích pavilonů.  

Cesta kolem světa pro 4. třídu 

Dne 7. 10. 2021 se žáci vypravili do ZOO 

v Jihlavě, kde pro ně byl připraven program 

Cesta kolem světa. Děti se tak seznámily se 

zvířaty na různých kontinentech světa. 

Potom žáci po skupinkách plnili zadané 

úkoly v areálu ZOO. Zaměřili se na 

jednotlivá zvířata, místo jejich výskytu a 

potravu.  
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První pomoc do škol – 9. třída 

Během září a října se žáci 9. třídy účastnili 

třech seminářů z oblasti první pomoci. V 

úvodu prvního setkání si žáci zopakovali 

telefonní čísla záchranných složek. 

V poslední části prvního setkání si žáci 

zopakovali teoretické znalosti masáže 

srdce. Masáž si následně všichni žáci 

vyzkoušeli. Druhé setkání bylo zaměřeno 

na pomoc při dopravních nehodách. Žáci 

získali teoretické znalosti první pomoci při 

popáleninách, zlomeninách a krvácení. 

Zástavu krvácení si následně všichni žáci 

vyzkoušeli. 

Třetí seminář byl rozdělen na dvě části. 

První část probíhala ve školní třídě, žáci si 

zopakovali nejdůležitější zásady první 

pomoci. Druhá část semináře se 

odehrávala v prostorách před školou, kde 

proběhla prohlídka sanitky, a záchranářské 

výbavy. 

 
 

 

Podzimní výstava v synagoze  

V pondělí 11. 10. 2021 se žáci 1. stupně 

vypravili do židovské synagogy v Batelově, 

v jejíchž prostorách probíhala výstava 

výpěstků místních zahrádkářů, společně s 

výstavkou obrázků dětí z MŠ, ZŠ a ŠD v 

Batelově. Děti byly moc spokojené, protože 

téměř každý z nich tam našel svůj obrázek 

nebo výrobek. Výstavu doplnily i poklady z 

půdy, které byly umístěny v 1. patře 

synagogy. Největší zájem u dětí vzbudil 

starý psací stroj. Byla tam k vidění třeba i 

stará žehlička, starý kočárek nebo šicí stroj. 
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ZPRÁVY Z DRUŽINY… 

Ukliďme Česko v družině 

18. září 2021 byl den, kdy se zapojili 

dobrovolníci na celém světě do úklidové 

akce Ukliďme svět, u nás v ČR Ukliďme 

Česko. Protože se akce konala v sobotu, 

naše školní družina si „Ukliďme Česko“ 

udělala o den dříve, v pátek 17. září 2021. 

Tuto akci pojali naši malí dobrovolníci 

nejen jako záslužnou činnost, ale také jako 

velké dobrodružství. Všichni se na tento 

den moc těšili. Přinesli si pracovní rukavice, 

odpadkové pytle a někteří i speciální 

nástroje na nabodávání odpadků. V pátek, 

v době kdy chodíme s družinou ven, jsme 

vzali tři velikánské pytle a rozdělili se na tři 

skupiny a vyrazili uklízet do míst v okolí 

školy, školky, družiny a přilehlých ulic. V 

pytli skončila každá, sebemenší věc, která 

do přírody nepatří. Naši „lovci odpadků“ se 

nejvíce vyřádili v lesíku u židovského 

hřbitova, kde „ulovili“ i několik pneumatik, 

sklenic, pet lahví a plechovek. Nejtěžším 

úlovkem byla umakartová deska a velká 

role strečové fólie. Naše úklidová akce byla 

úspěšná. Naplněné pytle jsme nemohli ani 

unést. Akci jsme zakončili u barevných 

kontejnerů u školy, kde jsme odpadky 

roztřídili a vyhodili tam, kam opravdu patří. 

Dobrovolníci ze školní družiny 

 

 

Třetí oddělení školní družiny 

Tento školní rok máme školní družinu ve 

škole ve třídě u počítačové učebny. Jsme 

tam jenom třeťáci a čtvrťáci. Máme novou 

paní vychovatelku. Jmenuje se Hana 

Bártová a je na nás hodná. V družině si 

hrajeme, ale i vyrábíme nebo malujeme. 

Malovali jsme břízy a podzimní stromy. 

Tiskli jsme jablíčka. Šili jsme sovičky. 

Vyráběli jsme skleničkové dýně. Také jsme 

motali z včelího vosku svíčky. Naše výrobky 

jste si mohli prohlédnout na výstavě v 

synagoze. Výstava se jmenovala „Čarovný 

podzim“. 

Stázka Charvátová a Verča Šanderová 
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HALLOWEEN 

 

Halloween je původně keltský svátek, 

který se slaví v USA, Kanadě, Velké Británii, 

Austrálii a v dalších anglosaských zemí. 

Datum Halloweenu je každý rok stejný, 

slaví se 31. října, den před křesťanskou 

slavností všech svatých. Mezi symboly 

Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky 

a strašidelná výzdoba. 

Historie a původ Halloweenu 

Název halloween je zkratkou spojení All 

Hallows’ Eve, kterým se ve staroangličtině 

označoval předvečer dne všech svatých. 

Lidé si ten den připomínají své zesnulé 

předky. První zmínky o svátku sahají 

přibližně do roku 1745, jméno se v průběhu 

let komolilo, až vznikl Halloween. 

Historie Halloweenu sahá k slavnostem 

Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec 

žní a příchod zimy, temnější části roku. Od 

16. století bylo zvykem chodit v kostýmech 

stavení od stavení a výměnou za básničku 

či koledu vybírat potraviny. Strašidelné 

kostýmy měly představovat duše 

zemřelých. 

Symboly Halloweenu 

Vydlabané dýně jsou nejznámější symbol 

Halloweenu, svíčky se do nich vkládaly, aby 

usnadnili koledníkům orientaci 

v potemnělých ulicích. Co nejstrašidelnější 

obličej na dýni má odhánět zlé duchy. 

Čarodějnice dle pověr doprovázejí na 

cestách zlé duchy. Lidé se jich báli a věřili, 

že na Halloween mají čarodějnice největší 

moc. 

Masky a kostýmy sloužily slavícím Keltům 

k matení zlých duchů. Lidé v té době věřili, 

že strašidelnými převleky duchy zmatou 

a oni je nechají být. Američané se začali 

převlékat do kostýmů počátkem 20. století, 

tentokrát již pro zábavu. 

Kočka byla za posvátnou bytost 

považována již Egypťany, kteří ji uctívali 

jako bohyni úrody. Ve středověku byly 

černé kočky vnímány jako mazlíčci 

čarodějnic, a tak jako symbol Halloweenu 

přetrvaly dodnes. 

Halloweenské tradice, zvyky a hry 

Trick-or-treating v překladu 

znamená “Dejte mi koledu, nebo vám něco 

provedu” a je to nejznámější tradice 

Halloweenu. Děti v kostýmech obchází 

sousedy, zpívají koledy a získávají za ně 

drobné sladkosti. Pokud je majitel domu 

suchar a neotevře jim dveře, provedou mu 

drobnou lumpárnu. Koledovat se chodí 

vždy po setmění. 

Hororové historky a strašidelné příběhy si 

mezi sebou vypráví starší děti. Čím 

děsivější, tím lepší. Mnoho seriálů vysílá 

v halloweenském týdnu speciální 

čarodějnické díly. 

Halloweenský průvod se pořádá ve větších 

městech, děti v něm soupeří 

o nejoriginálnější a nejstrašidelnější 

masku. Nejznámější je newyorský The 

Village Halloween Parade. 

 

 

Zdroj: www.chcidoameriky.cz 

http://www.chcidoameriky.cz/
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Dýňové muffiny 

 

• 2 lžice oleje 

• 50 g třtinového cukru 

• ¼ malé dýně hokkaidó 

nastrouhané najemno (Hokkaidó 

není podmínkou, poslouží jakákoli 

dýně) 

• 2 vejce 

• 140 g celozrnné polohrubé mouky 

• 1 lžička prášku do pečiva 

• ½ lžičky skořice 

• 1 lžička sušeného zázvoru 

• 1 lžička muškátového oříšku 

• ¼ lžičky soli 

• ořechy, lískové oříšky či cokoli, co 

máte chuť přidat do těsta 

Nejprve rozehřejeme troubu na 170 °C a 

formičky na muffiny vyložíme papírovými 

košíčky nebo vymažeme a vysypeme 

moukou. Ve větší míse prošleháme olej s 

třtinovým cukrem. Přidáme nastrouhanou 

dýni, 2 vejce a promícháme. 

 

V menší míse smícháme mouku s práškem 

do pečiva, solí a kořením. Vzniklou sypkou 

směs vmícháme do připravené dýňové 

směsi. Promícháme jen tolik, aby se těsto 

spojilo. Přidáme nahrubo nakrájené ořechy 

libovolného druhu. Těsto lžící přeneseme 

do formiček. 

na posyp 

• 2 vrchovaté lžíce celozrnné mouky 

• 2 vrchovaté lžíce třtinového cukru 

• 1 lžička skořice 

• 2 lžíce změklého másla 

Posyp připravíme velmi jednoduše: 

všechny přísady smícháme dohromady. 

Štědře jím sypeme muffiny a dáme je péct 

zhruba na 15–20 minut. 

 

Navrch ozdobíme marcipánovými 

dýničkami a bílou citronovou polevou. 

 

Dýňová polévka 

 

• 1 dýně Hokkaido 

• 1 česnek 

• 1 cibule 

• olivový olej 

• hrubá mořská sůl 

• 1 l vývaru či vody 

Dýni vydlabeme, semínka uschováme. Dýni 

polijeme lžící oleje a pečeme při 190 °C asi 

40 minut. Poté necháme vychladnout a 

nakrájíme na kousky. 

 

Na pánvi osmažíme na oleji cibulku, 

přidáme dýni, vývar a uvaříme 15 minut. 

Rozmixujeme a přidáme sůl a pepř. Pro 

dochucení můžeme do polévky přidat 

kokosové mléko, ozdobit koriandrem či 

opraženými slunečnicovými semínky. 

Polévku podáváme s opečeným toustem 

nebo bagetkou. 
 

Zdroj: www.herbar.cz 
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