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PODZIMNÍ ČÍSLO 

 

 

Vážená paní ředitelko, paní zástupkyně, paní učitelky, milí spolužáci, 

tak nám prázdniny zase utekly jako voda. Máme už za sebou tři měsíce 

školy a musíme říct, že letošní školní rok s sebou přinesl mnoho změn. Hned na 

začátku roku jsme slavnostně otevřeli nové školní hřiště, na které jsme čekali už 

dlouho a přivítali jsme plno nových kantorek. A proto jsme dlouho nemuseli 

přemýšlet, co bude náplní prvního čísla školního časopisu Doubraváček… 

Již z minulého roku znáte některé pravidelné rubriky jako ZALUŠTI 

SI…, ZASMĚJ SE… , PTALI JSME SE… I ty letos nebudou chybět. Chtěli 

jsme Vám ale přinést také něco nového, a tak jsme poprosili osmou třídu, jestli 

by nám nemohla nafotit fotopříběh, který Vás informuje o tom, jak se zachovat, 

pokud mi spolužák/spolužačka nebo kamarád/kamarádka dělá něco, co se mi 

nelíbí. Představíme Vám všechny paní učitelky, a to prostřednictvím motta, 

kterým se každá z nich řídí.  Také se dočtete, jak moc se Vašim spolužákům líbí 

nové školní hřiště, co by si chtěli na novém hřišti zahrát, ale i to, co by chtěli 

změnit.  

Doufáme, že oficiálně první číslo časopisu ve školním roce 2019/2020 se 

Vám bude líbit, a zpříjemní Vám dlouhé podzimní večery.  

 

 

Zdroj obrázku: https://fineartamerica.com/featured/autumn-memories-ap-dan-carmichael.html 

https://fineartamerica.com/featured/autumn-memories-ap-dan-carmichael.html


INFORMUJ SE… 

Nenech si líbit ŠIKANU! 

Šikana může být různé opakované ubližování od někoho, komu se sám 

nemůžeš bránit. Může probíhat ve škole, ale i venku mimo školu, v rámci kroužku, na 

táboře, přes internet... 

 

Často se jedná o: 

  pomlouvání a intrikování, 

  navádění ostatních, aby se s Tebou nebavili, posmívání, 

  strkání, šťouchání, 

  bití, kopání, dokonce i škrcení, 

  házení věcmi, schovávání a ničení Tvých věcí, 

  nucení do něčeho, co se Ti nelíbí, bolí Tě, nebo co Tě ponižuje. 

Šikanu může zažít kdokoliv v jakémkoliv věku. Šikanování se často časem zhoršuje a 

začne být krutější. Nikdo ale nemá právo druhým ubližovat, a to žádným způsobem. 

Co je kyberšikana? 

Kyberšikana je šikana (převážně psychická) prostřednictvím moderních komunikačních 

prostředků: 

 zasílání krutých, zesměšňujících, výhružných zpráv přes SMS, e-mail, messenger, atd. 

 vytváření profilů, webových stránek, koláží, videí, fotografií, které oběť uráží, 

zesměšňují. Posílání a následně komentování těchto zesměšňujících obsahů 

 

Co s tím?  

      Pokud se k Tobě někdo v okolí chová nepřátelsky, ubližuje Ti, a Ty nevíš, jak dál, nebo 

víš o někom, komu se to děje, překonej strach a vyhledej dospělého, kterému 

důvěřuješ! Pokud to někomu neřekneš, nemusí nikdo poznat, že potřebuješ pomoc, a zůstaneš 

na to sám/sama. 



 

 

     Říct to můžeš rodičům, hodnému učiteli ze školy, školnímu psychologovi, výchovnému 

poradci nebo třeba metodikovi prevence. Důležité je, aby Tě vyslechl a snažil se Ti pomoct. 

Pokud se šikana děje ve škole, je povinností školy ji řešit. 

Ve vážných situacích můžeš volat i Policii na čísle 158. 

 

Proč právě já? 

     Není to Tvá vina, že jsi zažil/a šikanu. Stát se to může opravdu každému. Chyba není v 

Tobě, ale v tom, že se ostatní chovají bezohledně a surově. Máš právo se bránit a o šikaně říct 

dospělým. Není to žalování, je to prosba o pomoc, na kterou máš právo. 

 

I na Lince bezpečí Ti budeme naslouchat a nemusíš se bát, že bychom nevěřili tomu, 

co se Ti děje. Víme, že takové věci se stávají a že nejsi sám/sama. Poradíme Ti, jak 

postupovat dál. Možná váháš a čekáš, že se to třeba samo zlepší, ale čím dřív šikanu dospělí 

zastaví, tím to bude pro Tebe lepší. Šikanování se totiž může rychle zhoršit. Proto není na co 

čekat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Lenka Kolompárová, žáci 8. tříty 

Zdroj: http://www.sikana.cz/ 

http://www.sikana.cz/


 

 

 

 

 

Však počkej, 

ještě dostaneš 

po škole!!! 

Ha, ha, 

ha… 
Ha, 

ha… 

Nech mě 

být!!! 

Jsi nula! 

Ty šprte! 

Nic 

neumíš! 

Nenadávejte 

mi… 

Cha! Naboural jsem se 

na její Facebook. Něco 

jí napíšu na zeď.  To 

bude sranda!!! 



 

 

 

   

Tohle si už líbit 

nenecháme!!! Zavoláme na 

POLICII !!! 

To je on!!! 

Tak pojď, my si 

to s tebou už 

vyřídíme. 



PŘIPOMNĚLI JSME SI… 

DUŠIČKY 

 

Druhý listopad je v kalendáři zapsán jako Památka zesnulých. Podzim vrcholí, 

v údolích se válejí šedivé cáry mlhy a na všech hřbitovech plápolají světýlka svíček, 

připomínající veselé tečky za smutnými větami. 

Stmívá se už před čtvrtou hodinou odpolední. Strašidelné dušičkové dny. To vnímali už naši 

předkové. Věřili, že v předvečer Dušiček se duše zemřelých vracejí, o půlnoci pak mají v kostelíčcích 

u hřbitovů bohoslužbu, ráno spěchají zpět do podsvětí. Naši předkové pekli housky ve tvaru 

zkřížených hnátů a také pečivo nazývané dušičky. Bylo plněné povidly nebo mákem a dostávali jej 

žebráci postávající u hřbitovních zdí a kostelů. Když v den Památky zesnulých pršelo, říkalo se, že 

duše oplakávají své hříchy. 

Měsíc svítil až příliš jasně... 

O Dušičkách se prolínal svět živých se světem zemřelých, což se odrazilo na bezpočtu 

historek, které si lidé vypravovali a při nichž by se v posluchačích krve nedořezal. Nejčastěji 

se povídal příběh o tom, jak se jistá stará paní zrovna v tu noc kouzel a čar probudila daleko 

dříve než obvykle. A protože měsíc svítil náramně jasně a babička se domnívala, že nastalo 

typické listopadové ráno, spěchala do blízkého kostelíka. V kostele bylo už plno, u oltáře 

spatřila kněze. Protože se styděla, že přišla pozdě, posadila se na lavici a raději sklopila oči. 

Když je po chvíli zvedla, s údivem zjistila, že všichni kolem jsou jí jakýmsi zvláštním 

způsobem povědomí. Že je znala – dříve. Teď už byli mrtví. Měli na sobě pohřební roucha. S 

hrůzou pohlédla na vedle sedící osobu, byla to nedávno zemřelá sousedka. Ta jí poradila, ať 

honem utíká pryč, nebo ji mrtví roztrhají. Stařenka prchala z kostela, ale kožíšek tam 

zapomněla. Ráno ho našla na kusy rozervaný. 

Procesí bílých postav 

I dalším se stalo, že omylem vstali až příliš časně ráno a spatřili výjevy, které vidět neměli. V 

Týně nad Vltavou vycházelo o půlnoci z kostela procesí bílých postav, mířily k soše panny Marie, tam 

se modlily a zpívaly. Pak se za hlaholu zvonů vracely zpátky do kostela, ten se jim sám otevřel, byl 

osvětlený. Bylo to prý tím, že se tam za dušičky nemodlili a nezvonili jim. Napravili to, a procesí se 

přestalo zjevovat. Jisté dvě ženy odjinud se domluvily, že půjdou do kostela hodně časně zrána, aby 

nezmeškaly. Když se jedna z nich probudila, kdosi jí zaklepal na okno a zašeptal: „Už půjdeš?“ Ona 

odvětila, že už půjde. Nevšimla si, kolik je hodin – nebyla ještě ani půlnoc. Vyběhla ven. Ráno ji našli 



PŘIPOMNĚLI JSME SI… 

 

 

před kostelíkem bledou jako stěna, v mdlobách. Zázrakem ji vzkřísili. Nikdy nikomu neřekla, co 

viděla. 

Prostíralo se pro zesnulé 

Naše Dušičky, ale i anglosaský Halloween, sahají svými kořeny až do dávných dob 

keltských tradic. Keltové se loučili s létem a slavili konec roku v poslední říjnovou noc. Tento 

keltský svátek Samhain byl vnímán jako počátek zimy a rovněž jako chvíle, kdy se stírají 

hranice mezi světem mrtvých a živých. U večeře se prostíralo i pro zesnulé příbuzné, svíčka 

za oknem, často ve vyřezané řepě, jim ukazovala cestu, aby nebloudili. Nebylo totiž 

jednoduché překročit hranici země mrtvých, které vládl bůh Anwinn. Zapalovaly se ohně, 

protože oheň pročišťuje a chrání před zlými duchy. Z téhož důvodu se lidé oblékli do cárů a 

pomalovali si obličej. Keltský Samhain byl postupně nahrazen křesťanským svátkem Všech 

svatých, po němž následují Dušičky. V dnešní mnohotvárné době každý tyto svátky pojímá po 

svém. Někdo zapálí svíčku a tiše vzpomíná, jiný se převlékne za strašidlo a vydá se do ulic, 

aby byla legrace. Ale všichni si určitě zavzpomínáme na naše nejbližší, kteří se proměnili v – 

dušičky. A podle pověr na jednu noc opustí svět zesnulých a přijdou mezi nás... 

 

Autor: Alex Románek 

Zdroj: https://zeny.iprima.cz/halloween-a-dusicky/dusicky-aneb-strasidelne-historky-nasich-predku 

Zdroj obrázků: https://www.kocicipani.cz/kocici-papirnictvi/ 

         https://cz.pinterest.com/pin/783837510117637439/?lp=true 

                         https://doma.nova.cz/clanek/rodina/duch-v-byte-znameho-rockera-a-dalsi-desive-historky.html

https://zeny.iprima.cz/halloween-a-dusicky/dusicky-aneb-strasidelne-historky-nasich-predku
https://www.kocicipani.cz/kocici-papirnictvi/
https://cz.pinterest.com/pin/783837510117637439/?lp=true
https://doma.nova.cz/clanek/rodina/duch-v-byte-znameho-rockera-a-dalsi-desive-historky.html


 

       

 

A JAKÉ JE TO VAŠE? 

Nový školní rok 2019/2020 přinesl mnoho změn.  Především na druhém stupni se 

obnovil učitelský sbor, a proto nám dovolte, abychom se všechny alespoň trochu představily, 

a to prostřednictvím našeho motta, které nás každý den motivuje… 

 

„V životě jsou pro mě nejdůležitější tři věci – rodina, přátelé a 

zdraví pro obě skupiny.“  
Mgr. Jana Ošeldová, ředitelka školy 

 
 

„S úsměvem jde všechno lépe.“  
Mgr. Šárka Molíková, zástupkyně ředitelky 

 
 

 



 

       

 

„Bez práce nejsou koláče.“ 
Mgr. Květoslava Tajovská 

 
 

 

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze 

existuje.“  
Mgr. Jana Antecká 

                



 

       

 

„Chovej se k druhému tak, jak chceš, aby se choval k Tobě.“  
Mgr. Veronika Durasová 

 

 

„S úsměvem jde všechno líp.“ 
Mgr. Romana Moskalová 

 



 

       

 

„Nejlépe, jak začít, je přestat mluvit a začít pracovat.“  
Mgr. Kristina Sýkorová 

 

 

„Usmívej se! A udělej z dnešního dne krásný den.“  
Mgr. Jana Škutová 

 



 

       

 

„Je to vzdělání, co dělá člověka bohatého duchem a jeho mysl 

otevírá světu.“ 
Mgr. Marcela Šimanská 

 
 

„Život je jako běh. Nezáleží na tom, jak moc pomalu běžíš, ale 

že dokážeš nezastavit.“ 
Mgr. Lenka Kolompárová 

 



 

       

 

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech 

mne to udělat a já pochopím.“ 
 Mgr. Jana Ciosková 

 
 

„Jediná omezení, která v lidských životech existují, si klademe 

my sami.“ 
Bc. Lucie Podešvová (zprava) 

„Přítel není ten, kdo Tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže.“ 
Ing. Zuzana Blatoňová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Břetislav Hroch



PTALI JSME SE… 

      Zdroje obrázků: https://momjunc.com/cs/pages/607147  

                         https://woyaolu.info/ 

 

            ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 

Žáci naší školy se letos dočkali nového školního hřiště. Přestože nám počasí příliš 

nepřálo, a tak jsme si zatím hřiště moc neužili, zeptali jsme se pár našich žáků na to, jak se 

jim hřiště libí, co by chtěli změnit a co by si na hřišti chtěli zahrát. Tady jsou odpovědi 

několika z nich... 

 

„Školní hřiště není špatné, ale nejde tam hrát hokej.“  

 Nikolas, 6. třída 

 

„Školní hřiště je krásné, těším se, až budeme skákat do dálky.“ 

 Kačka, 6. třída 

 

„Školní hřiště je super, chci si tam zahrát hlavně vybíjenou.“  

Viki, 6. Třída 

 

„Je hezké, ale moc se mi nelíbí kvůli tomu, že když se hraje nějaká hra, tak se na hřišti vůbec 

nevyznám, protože je tam moc čar a svítí mi slunce do očí.“  

Denisa, 8. třída 

„Hřiště se mi líbí, chtěla bych se naučit vybíjenou.“  

Natka, 7. třída 

 

„Hřiště je trochu křivé, chtělo by to nějaký přístřešek kvůli klackům a listům.“  

Patrik, 7. třída 

 

„Na hřišti je nerovný povrch, peníze se měly investovat do rozvoje chemické učebny a 

skleníku.“ 

 Honza, 7. třída 

„Na hřišti chybí běhací okruh.“ 

 Jarda, 7. třída 

 

„Hřiště se mi líbí, mohlo by se postavit i nějaké workoutové hřiště.“  

Adam, 8. třída 

 

„Hřiště se mi líbí, ale chtěl bych taky zvětšit tělocvičnu.“  

Michal, 7. třída 

 

 



PTALI JSME SE… 

                         

 

 

 

„Na tom hřišti se mi špatně běhá, raději bych zvětšil tělocvičnu.“  

Ondra, 7. třída 

 

„Je skvělé! Teda…až na ty kuličky, mám je v botách.“  

Terka, 6. třída 

 

„Hřiště se mi líbí, ale kdybych se měla já rozhodnout o tom, co koupit, tak bych dala peníze 

raději na stavbu krytého bazénu.“  

Linda, 6. třída 

 

„Na hřiště by se mohl udělat nějaký přístřešek, aby nebylo mokré, když prší.“  

Denis, 6. třída 

 

 

 



HÁDEJ… 

                         

 

 Uhádneš podle obrázků, o jakou historickou událost se jedná?  

 

 

 

1.  

  

           

           

 

 

 

 

2.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

28. října 1918 

17. listopad 1989 



HÁDEJ… 

                         

 

 

 

 

? 
Řešení: 

1. Vznik Československa - Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly 

vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského 

mírového systému. 

2. Sametová revoluce - je označení období politických změn v Československu mezi 17. 

listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně 

politického zřízení na demokracii 
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