
Možná, že Alfred Nobel

objevil dynamit…

...ale my jsme ho zapálili !!!

2. číslo
2021/22

školní Časopis
pro žáky i nežáky

zš Morašice

173

nakreslila: A. D. Lapáčková, 4. třída



TŘESK 2//21/222

OBSAH

úvodník 2

hudba pomáhá 3

vánoce 4-6

praha 7

Vaříme	 8

Tvoříme	 9

halloween 10,11

výlety      12

tvoříme	a	stavíme	 13

jednou	větou	 14

komiks 15

drby 16

křížovka 17

soutěže 18

Nastal advent a za chvíli tu máme Vánoce. Všichni jsou jistě natěšeni a plni očekávání, co najdou pod stromečkem. 
Advent je čas pohody a klidu. Všichni dospěláci jsou většinou uspěchaní: Honem dárky, upéct cukroví, jé, to ještě 
musím…. Ne, nemusíte! Všechno berte v pohodě. Cukroví začněte péci až na začátku prosince, ať se pak nestresujte, 
to samé s dárky a stromečkem. Zkuste si někdy zazpívat, poslat vánoční pohled či přečíst vánoční příběh, pustit si 
pohádku, ozdobit stromeček pro zvířátka, zapálit si prskavku. To je advent. Jak ho prožíváte vy, ve třídách? Máte 
výzdobu? Dáváte si dárečky? Věřím, že větši-
na tříd si advent hezky užívá. Když dojdete 
na prostřední chodbu, tak uvidíte tu nádhe-
ru. Krásné zátiší u oken, stromeček a sto-
ly s výrobky, co jsme všichni žáci vyráběli. 
Probíhaly adventní dílničky, při kterých jsme 
vyrobili něco vánočního. Jak byla vánoční 
setkání minulé roky, tak se letos kvůli covi-
du nekonala. Místo toho se jednotlivé třídy 
zvaly na chodbu, kde dramatický kroužek 
předvedl své krásné vystoupení. Žáci jsou 
různě v karanténách, a tak učitelé učí, jak se 
dá. Já vám přeji krásné Vánoce, které proži-
jete v pohodě.

Text napsala a adventní věnec vytvořila
Alena Kuřová, 6.třída 

úvodníkÚVOD

„Vánoce“nakreslila Amálka Válková, 2. třída
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Letošní 15. ročník benefičního 
festivalu Hudba pomáhá patří To-
máši Lněničkovi z Morašic. Tom 
se narodil jako zdravé miminko. 
Postupem času si začali rodiče 
všímat, že se Tom nevyvíjí jako 
jeho vrstevníci. V pěti letech se 
zjistilo, že trpí Duchennovou sva-
lovou dystrofií. Tomovo tělo ne-
vytváří bílkovinu, která je potřeba 
pro tvorbu svalové hmoty. Tím 
pádem pomalu ztrácí svalovou 
hmotu. Maminka Jana tomu říká 
„zloděj“. Aby rodičům zbývalo více 
sil pro Toma samého, potřebova-
li by speciální vozidlo s plošinou, 
aby invalidní vozík najel přímo do 
auta. K tomu vlastně tento festival 
slouží.

Jak festival pokračuje?
První benefiční koncert probě-
hl v pátek 19. listopadu 2021 
ve Smetanově domě v Litomyšli 
a s mamkou jsme si užívali Janka 
Ledeckého. Bylo to super a zde se 
vybralo skoro 100 tisíc.

V neděli 21. listopadu 2021 se 
uskutečnily další dva koncerty 
tentokrát v morašickém kostele. 
Já jsem byla na obou. Bylo velice 
příjemné se zaposlouchat do tónů 
hudby.  Malá skupina Parkoviště 
pro velbloudy byla letos posílena 
o hudební komorní orchestr se 
sborem. Mám pocit, že se tam hu-
debníci skoro ani nevešli. Během 
koncertů nám Kája Telecký (ředi-
tel festivalu) přestavil Tomáška 
Lněničku s jeho rodinou. Mamka 
nám o něm řekla spoustu zají-

mavostí, abychom věděli, co se 
Tomášovi přihodilo. První dárek 
přinesl pan starosta Rajman v po-
době šeku v hodnotě 35 000Kč za 
obec Morašice. Koncert skončil 
s potleskem ve stoje. Všichni 
jsme si ho moc užili.

 Druhý koncert probíhal podobně. 
Krásná hudba příjemně rozezně-
la celý kostel. V závěru jsem já 
s děvčaty měla tu velkou čest, že 
jsem mohla předat další šek, ten-
tokrát v hodnotě 6 000,- Kč, který 
věnovala škola. Vlastně ne škola, 
ale my všichni žáci, co jsme na 
sběrovou akci přinesli starý papír. 
Takže v tuto chvíli sběr hodně po-
máhá. 

A to je dobře. Kája v rozhovoru 
s námi udělal nábor do Třesku. 
Takže plním Kájův požadavek 
a píšu tento článek právě do 
Třesku. Další šek přinesla Gabča 
Špinarová, a to byla částka, kte-
rou věnovali diváci a posluchači 
koncertů. Poslední koncert skon-
čil. Venku tma jako v pytli. Poslu-
chači spokojeně odcházeli domů. 
Pro pořadatele den ještě neskon-
čil, čekal je velký úklid. Koncerty 
v rámci festivalu Hudba pomáhá 
ještě pokračují, ale já už teď vě-
řím, že se na úpravu auta podaří 
peníze vybrat. Tento víkend byl 
pro mne velmi hudebně vydatný.

Zuzana Famfulíková, 9.třída

3

koncert

I HUDBA může
POMÁHAT

Předáváme šek Tomáškovi a jeho rodině



TŘESK 2//21/224

Každý to má jinak. Někdo má k večeři kapra, někdo řízek, někdo salát, někdo 
kaši. Jedna rodina večeří v 17 hodin, druhá až v 19 hodin. Někdo si užívá slav-
nostní chvíle v co nejužším kruhu, někdo má rád velkou společnost všech pří-
buzných. U někoho můžete vidět rozkrojené jablíčko, pouštění lodiček, někdo 
o tradicích nic neví nic. Někdo sleduje jednu pohádku za druhou, někdo televizi 
ani nepustí. Někdo koncertuje, pouští si koledy, někdo má rád ticho. Je jed-
no, jak kdo tráví Štědrý den, ale hlavně jde o to si tento výjimečný den si užít 
v pohodě.
Já jsem zkusila zjistit, jak to bylo dříve a jaké je to teď:

Děda: „Týden před Štědrým dnem maminka pekla vánočku a cukroví. 
K snídani jsme měli meltu a vánočku a k obědu jsme měli zelňačku. Nej-
dříve ozdobený stromeček nosil Ježíšek, později jsem ho zdobil já. Svíčky 
jsme měli elektrické, ty si tatínek sám vyrobil. Stromeček nám nosil strýc, 
protože pracoval jako hajný. Na štědrovečerním stole byla miska s jablky 
a vlašskými ořechy. K večeři jsme jedli kapra a s bramborovým salátem. 
Zvyklostí bylo si po večeři dát čaj s rumem. Pak už zazvonil Ježíšek. Dárků 
nebylo mnoho. Každý dostal jeden či dva dárky, a to ještě většinou něco 
praktického. Dárky se opatrně rozbalovaly, aby se papír mohl použít další 
rok. Závěrem večera se chodilo na půlnoční mši.

Já chodím do 6.třídy zde v Morašicích a bydlím také v Moraši-
cích. Ještě před Štědrým dnem pomáhám péci cukroví, vytvářím 
a balím dárky a nacvičuji koncert. Štědrý den trávíme u babiček. 
Většinou přijede teta a strýc a sestřenka s bratránkem. Další rok 
zase u druhé babičky. Teď, jak jsem starší, tak chystám štěd-
rovečerní koncert. Celý den skoro nic nejím, abych viděla zlaté 
prasátko. Avšak někdy nějaké to cukrovíčko ukradnu. K obědu 
máme rybí polévku. Odpoledne jdeme obvykle na procházku. 
Když se vrátíme, většinou něco chystám, koukáme na pohádky 
v televizi. Kolem 19. hodiny přichází slavnostní večeře v podobě 
kapra a bramborového salátu. Jak je u nás zvyklostí, dospělí si 
dají čaj s rumem. Rozkrojíme jablka a na stůl dáme tuny cukro-
ví. Pak už je čas na Ježíška. Než rozbalíme dárky, tak si všichni 
vyslechnou náš koncert. Dárků je až až. Není to jako dříve. Na 
půlnoční jsem byla jednou a bylo to zajímavé.

vánoce ŠTĚDRÝ DEN U VÁS,
U VÁS, U VÁS I U VÁS…

Jak trávím Štědrý den já?

Připravila Alena Kuřová,
6. třída

Můj děda na Štědrý den
v roce 1954

Na stole jsou dárky Jaké Vánoce byly za dob našich babiček
a dědečků? Jaké jsou v tom rozdíly?

Vyzpovídala jsem mého dědu. Teď je mu
78 let. Bydlí tady v Morašicích
a kdysi chodil i do naší školy.
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Jen připomenu obsah scénky: úplně obyčejná rodinná idyla - dědeček pospává u skleničky, maminka hraje hry na 
mobilu a tatínek zdobí perníky, syn se vrací ze školy s úkolem, aby napsal o adventu. Co napsat? První adventní tý-
den si přece můžeme připomenout svátek Barborek, adventní svícen…. Jen škoda, že to bylo první a zároveň poslední 
naše společné setkání na chodbě.

Adventní scénka 
Bylo pondělí 29. listopadu. Bylo to pondělí po první adventní neděli. Tak-
že jsme se měli setkat všichni na chodbě k zapálení první adventní svíce. 
Dramatický kroužek jako v minulých letech připravoval adventní scénku. 
Od začátku však, jak to v dnešní době bývá zvykem, představení dopro-
vázely problémy. Hlavně s karanténou herců. V některých rolích byli herci 
vystřídáni, dokonce i dvakrát. Sice se na začátku dne rozhodovalo, zda 
scénka vůbec bude, ale nakonec nám vedení školy dalo zelenou. Přes 
veškerou improvizaci a ten fakt, že hodně lidí nemělo moc času se to 
naučit, si myslím, že se nám to povedlo. Věřím, že pro mnoho lidí to bylo 
příjemné vkročení do obávaného pondělního rána.

Matěj Štěpán, 9. třída

Každá i sebemenší obec má svůj vlastní betlém. A ani Jarošov není výjimkou. Betlémy se obec od obce liší a všechny jsou nějak 
odlišné. V Jarošově například se hraje na těžký minimalismus. Betlém stojí hned naproti obecnímu úřadu mezi dvěma stromky 
s vánočními světýlky. Konstrukce je stvořená z několika palet přibitých k sobě. Střechu tvoří smrkové větvě. Vnitřek je vysypaný 
slámou. Ve středu stojí malé jesle, taktéž vysypané slámou, a v nich leží polínko s nakresleným obličejem a bílými vlasy z vlny, 
které představuje Ježíška. Vedle jeslí stojí dvě další polena s nakreslenými obličeji a vlasy z vlny a představují Josefa a Marii. 
A betlém je zvenku i zevnitř samozřejmě dobře nasvícen.

Adam Blahoslav Lapáček, 9. třída

Druhá družina byla vyzvána, zda 
by nevyzdobila betlém pod školou. 
Jaké vymyslet ozdoby, které vydrží 
nepříznivé povětrnostní podmínky? 
Podařilo se. Děti vyrobily hvězdy z 
proutí a provázků a krásný betlém 
dozdobily. Přijďte se podívat, jak je 
betlém hezký.

JAROŠOVSKÝ BETLÉM

Zdobíme betlém
pod školou

vánoce
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Dne 28.listopadu proběhlo tradiční rozsvěcení stromu. 
Letos se to mohlo naštěstí uskutečnit. Lidé mohli vol-
ně dýchat bez roušek. Až na to, že každý perníček byl 
zvlášť zabalený v plastovém obalu. Sice to je dost trap-
né, ale chápu, že bojujeme proti covidu. My, co jsme 
zpívali, tak jsme hodinu před trénovali. Pod vedením 
paní Sychrové jsme odzpívali několik koled a vánočních 
písniček. K závěru vystoupení šli dva andílci rozsvítit 
stromeček. Jéééé, to byla krása. Stromeček svítil vše-
mi barvami. Pan starosta měl hezký proslov a my pak 
dozpívali. Pokud někdo chtěl, mohl si dojít pro čaj. Ten-
tokrát bez alkoholu. Ach, zase ta vládní opatření.

Alena Kuřová, 6.třída

6

vánoce

I letos se u nás ve škole konala Mikulášská nadílka pod vedením deváté 
(tedy naší) třídy. A to konkrétně v pondělí 6. prosince. Přípravy však 
začaly už předchozí týden, kdy jsme začali s transformací naší třídy 
na peklo. A samozřejmě i s tvorbou kostýmů. Když jsme se tedy v pondělí 
sešli, bylo nás dohromady sedmnáct. Z toho tři andělé, třináct čertů 
a samozřejmě jeden Mikuláš. Hned po příchodu jsme si načernili ob-
ličeje a navlékli kostýmy a nakonec naše skupina vypadala opravdu 
k světu. První místo, kam jsme se vydali, byl areál mateřské školky. 
Každopádně vzhledem k tomu, že v budově byly i ty nejmenší děti, 
které brečely, už když nás jen zahlédly přes okno venku, dovnitř nešli 
všichni, ale jen tři čerti spolu s anděly a Mikulášem. Potom jsme se 
vydali zpátky do školy. Po cestě jsme mávali všem autům jedoucím 
okolo. Asi to pro řidiče musela být dost zajímavá podívaná. Ve škole 
jsme šli do našeho pekla, a když se všichni dostali do svých rolí a 
na svá místa, opravdu to nevypadalo špatně. Andělé v malém pro-
storu představujícím nebe nedělali absolutně nic, ale po místnosti 

Jak vypadalo peklo v 9. třídě

představující peklo byly rozmístěny 
skupinky čertů. V jednom rohu se-
děly na zemi čertice, jinde zase se-
děli dva čerti u stolku a hráli karty, 
u pece stáli další tři čerti, na skříni 
pospával jeden čert a před tabulí 
seděl vládce pekla Lucifer (v mém 
podání) a čert, který ho obsluhoval.  
Do našeho pekla chodily jednotlivé 
třídy, a aby dostaly něco dobrého 
na zub, museli splnit různé úkoly. 
Bylo to fajn, zahrát si na vládce 
pekla.

Blahoslav Adam Lapáček, 9. třída

Rozsvěcení vánočního stromu v Morašicích
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PRAHA
Psalo se ráno dvacátého pátého října,
když do Prahy na výlet jela osmá třída.
Z choceňského nádraží jsme se vydali,
vstříc novým zážitkům společně spěchali.

První zastávkou byla mostecká věž,
vyjít na ni bylo celkem náročné a děs.
Sto třicet osm schodů jsme však zvládli,
viděli jsme Pražský hrad či Petřín v dáli.

V Praze jsme si vystačili naprosto sami,
když dali jsme dohromady zápisky a hlavy.
O památkách dozvěděli jsme se mnohé,
Staromák či Kampa už nejsou pojmy nové.

Betlémská kaple, Johna Lennona zeď, 
někteří z nás by se zajisté vrátili hned.
I poslanecká sněmovna líbila se nám,
provázel nás tam sympatický elegán.

Ačkoliv se jako labyrint sem tam zdála,
návštěva a fotka u pultíku za to stála.
Nakonec mekáček, to je jiná štace,
tak snad si to brzy zopakujeme zase!

Na dnešní den se první třída velmi těšila. Počáteční kniha z 
českého jazyka Hurá do abecedy se totiž začala blížit ke konci a 
bylo jasné, že přijde něco lepšího a zajímavějšího. Čteme první 
slova a krátké věty a to si zaslouží dostat nový Slabikář. Naši 
kamarádi z 9. ročníku nám ho dnes přišli předat. A představte 
si, že jsme dostali ještě malý dáreček. Byla to krásná záložka 
a nejen to. Na zadní straně jsme našli osobní věnování a milé 
přání hezkého a příjemného čtení. A tak jsme hned první stranu 
vyzkoušeli a docela nám to šlo. Nyní nám nezbývá, než pilně tré-
novat, abychom uměli dobře číst. Protože jak nám radili deváťáci, 
bude se nám to v životě hodit.

D. Kmošková, třídní učitelka
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Psalo se ráno dvacátého pátého října,
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Betlémská kaple, Johna Lennona zeď, 
někteří z nás by se zajisté vrátili hned.
I poslanecká sněmovna líbila se nám,
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Ačkoliv se jako labyrint sem tam zdála,
návštěva a fotka u pultíku za to stála.
Nakonec mekáček, to je jiná štace,
tak snad si to brzy zopakujeme zase!

Ve vlaku do veršů vsunula zážitky 8.třídy z Prahy
paní učitelka Kateřina Pavlišová

Předávání slabikářů prvňáčkům
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Ingredience:
• 3 hrnky hladké mouky 
• 1 až 1/2 hrnku cukru
• 1 lžíce kakaa
• 1 prášek do perníku
• 2 hrnky mléka
• půl hrnku oleje 
• 2 vejce 
• čokoládový pudink

Ingredience:
• listové těsto
• vajíčko na potření
• vanilkový nebo
  čokoládový pudink
  (já použila vanilkový)

Kdo chce, může si osladit život 
a moučkovým cukrem ještě šneky 
posněžit.

Ingredience:
• listové těsto
• kečup nebo hořčice
• koření na pizzu
• sýr 

Ingredience:
• červená řepa ve sladko
   kyselém nálevu
• pomazánkové máslo
• lučina
• párek
• okurka
• sýr

Postup:
V mixéru rozmixujte banány a borůvky, Jako první 
krok si uvaříme pudink. V jedné míse smícháme syp-
ké suroviny ve druhé smícháme tekuté suroviny. Poté 
smícháme všechno dohromady a důkladně promíchá-
me. Nalijeme na plech a uděláme do těsta pudinkové 
puntíky. Kdo chce, může přidat i marmeládu. Dáme 
do trouby a pečeme na 180°cca 25 minut.

Ema Dvořáková, 8. třída

Postup:
Rozválejte si těsto na tenký čtverec, ale 
nepřežeňte to. Čtverec rozkrájejte asi tak 
na 15 cm dlouhé proužky. Připravte si 
plech a na něj z proužků udělejte volné 
spirály, jak vidíte na obrázku. Uvařte si 
pudink podle návodu. Spirály potřete vajíč-
kem a dejte na ně pudink. Vložte do trouby 
pečte na 180° až 200°c zhruba 10 až 15 
minut. Dobrou chuť.

Ema Dvořáková, 8. třída

Postup:
Na listové těsto natřeme kečup nebo hořčici, nasypeme 
maličko najemno nastrouhaný sýr a přidáme koření. Těs-
to nakrájíme na úzké proužky, které napíchneme na stří-
dačku na špejli. Dáme na plech a do rozehřáté trouby na 
180 stupňů, pečeme 20 minut. Hotovo!

Dobrou chuť přeje Zoe Abrahamová, 8. třída

Postup:
Vezmeme si mísu a do ní nastrouháme najem-
no řepu, lučinu a 1 lžíce pomazánkového más-
la. Naši směs namažeme na kolečka z rohlíků. 
Na párátko napíchneme malé kolečko párku 
a plátek okurky na střídačku a na konec vykro-
jenou malou hvězdičku ze sýru. Párátko píchne-
me do namazaného rohlíku. Teď si jich udělej 
víc. Hotovo!
Dobrou chuť přeje Zoe Abrahamová, 8. třída

vaření

8

Ema v akci:

Zoe doporučuje:

Vytuněný perník

Pudinkoví šneci 

Vánoční stromečky 

A další

dobrota
?

Okurkové stromky 

Co si dnes
připravíme?
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Blíží se Vánoce a tím pádem i vánoční výzdoby. Já jsem si připravila takový vánoční koflík. Tato výroba 
mě napadla, protože táta kácel na zahradě borovičky, poněvadž jich tam bylo moc. Proto mě napadlo, 
že bych z toho mohla udělat dekoraci. 

Potřebujeme: tavnou pistoli, nůžky, toaletní 
ruličku, provázek a korkovou zátku

Postup: Toaletní ruličku nastříháme na úzké 
kousky a poté s pomocí rodičů ukrojíme 
kolečko z korku.

Vezmeme tavicí pistoli a spojíme tři elipsy jako tělíčko. Další dvě použi-
jeme jako křidýlka. Nakonec přilepíme provázek zezadu ke korkovému 
kolečku. Nakonec přilepíme kolečko jako hlavu k andělskému tělíčku.

A máme hotovo: andílka pověsíme na stromeček a veselé andělské 
Vánoce!

Anastázie Dorotka Lapáčková, 4. třída

Budete potřebovat: koflík, písek, větve (např. z borovice), vánoční ozdoby (např. žluté a červené baňky), slaměné řetězy 
s ozdůbkami, šišky a výzdoba, co se dá před výrobek

1. Vzala jsem si kleště a začala stří-
hat na menší kousky. Šlo to těžko, ale 
docela se to vydařilo. Je dobré si to 
po nastříhání rozdělit do různých sku-
pinek. Např.: rovné samostatné delší 
větve, malé samostatné větve, trošku 
delší zakroucenější větve, dlouhé více 
větvičkové větve a největší několika-
větvičkové větve.

2. Vezměte si jakkoli velký koflík (já 
použila tvar obdélníku) a začněte ho 
plnit pískem. Moc neudusávejte, je-
nom trochu to přimačkávejte.

3. Teď to (téměř) nejdůležitější. Sys-
tematické zapichování větví. Nemusí 
to být systematické, ale jak chcete. 
Já to udělala takto: na zadní stranu 
a trochu do boku jsem napíchala 
dlouhé úzké, samostatné větve (jako 
stěnu). Do boku přišly velké větve. 

4. Následovaly menší větvičky, které 
byly trochu zaoblené. Ty se dávaly 
k  prostředku, aby to utvořilo tako-
vý oblouček. A nakonec napícháme 
malé větvičky dopředu.
5. Teď budeme koflík s  větvičkami 
zdobit vánočními ozdobami. Takže 
jsem u nás na půdě z  té hory ozdob 
vybrala zrovna slaměné, 2+2 baňky 
jednobarevné a zvoneček + řetěz, 
hvězdy a domeček jako výzdobu pod 
koflík. Snažila jsem se vybrat co nej-
jednodušší, nejméně přeplácané oz-
doby. Vypadá to hned lépe, když se 
tam prolínají 3 nebo 4 příjemné barvy, 
než když je tam hora barevných řetě-
zů a ozdob. Jak se říká: „V jednodu-
chosti je krása!“ 
TIP: Chcete, aby vám to dlouho vydr-
želo? Vždy to trochu zalijte. 

VÝROBA ANDÍLCI Z TOALETNÍCH RULIČEK

Připravila Alena Kuřová,
6. třída

9

Návod na výrobu vánočního koflíku
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Pro slabší nátury na vysvětlenou – upíří krev, to byla domácí šťáva z aronie, borůvek a ostružin a krmení pavouků spočívalo 
v běhacích příkladech, které jsme pavoukům nosili. 

Všichni si netradiční den užili a těšíme se na další tematické vyučování… 
Vlasta Macková, třídní uč.

V pondělí 1. listopadu čekaly na druháky halloweenské aktivity napříč celým vyučováním. 
Sešli jsme se v převlecích za čarodějnice, kouzelníky či strašidla, povídali jsme si o tomto 
keltském svátku a do výuky jsme zařadili několik netradičních aktivit. Co si z tohoto dne 
školáci zapamatovali, to byla zvídavá otázka následující den:

V pondělí 1. listopadu jsme si ve třídě udělali Hallo-
ween. Všichni přišli v kostýmech. Při matematice jsme 
makali na strašidelných pracovních listech. V češtině 
a v angličtině jsme si povídali o Halloweenu a po-
tom přišel na řadu tělocvik. Cvičili jsme „halloweenské 
cviky“. To jsme si moc užili. Na závěr jsme se učili 
halloweenskou písničku. Byl to super den. Blbli jsme 
a zároveň jsme se toho hodně naučili. 

Jakub Rejman, 4. třída  

V úterý 2.listopadu na dušičky jsme šli na 
hřbitov s paní učitelkou Pavlišovou. To aby-
chom věděli, jak to na hřbitově vypadá. Šli 
jsme zapálit svíčky na hroby našich příbuz-
ných. Koukali jsme, jak který hrob vypadá. 
Vzpomínali jsme na naše babičky a dědečky. 
Byla to zajímavá procházka. 

Jonáš Rovner, 4. třída

halloween

Cesta na hřbitov ÚŽASNÝ den

HALLOWEEN ve druhé třídě
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Amálka: 

v matematice jsme 

hráli duchy a
 krmili 

pavouky, pili 
jsme krev

Lukáš: vypil jsem 
čtyři sklenice

krvavého nápoje

Venda: pili jsme krev 
a krmili pavouky,
zdobili jsme dýněAmálka: v matema-

tice jsme hráli duchy 
a krmili pavouky, pili 

jsme krev

Matěj: dělali jsme 
vlasy dýním z kuku-

řičných dobrot

Ema: byli jsme pře-
vlečení, v matematice 
jsme krmili pavouky 

a počítali duchy Hanča: měli jsme 
k pití černý jeřáb, ale 
mně to nechutnalo, 
měli jsme dobrůtky 

a matematiku

Jirka: zaujalo mě 
krmení pavouků, pití 

krve a výroba
strašidelného domu
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Jednoho dne naši třídu napadlo, že bychom mohli přespávat ve škole. Tak se i stalo. V úterý 26. října 
v 17 hodin jsme se sešli ve škole. Vydlabávali jsme dýně, byla i módní přehlídka. Objevilo se tam několik za-
jímavých kostýmů např.: Jožin z jarošovských bažin, tři nájemní vrazi a spousta dalších. Když jsme se před-
stavovali, tak najednou někdo zaklepal a byla to paní učitelka Heroldová, která nás přišla překvapit a přinesla 
nám spoustu dobrot. Šli jsme i na procházku s lucerničkami. Po procházce jsme tancovali na Just Dance. Bylo 
to skvělé, skoro všichni tancovali! Pak následovalo spoustu her: pavučina, vybíjená v tělocvičně, lovení jablek 
a městečko Palermo. Večer jsme se dívali na film Hubbieho Halloween. Ráno jsme náš společný den zakončili 
moc dobrou snídaní a tou byly palačinky. 

Karolína Kovářová
a Eliška Andrlová, 7. třída

Otázky pro vás, jestli jste dobře četli:
1. Odkud pocházel Jožin?
2. Kolik bylo nájemných vrahů?
3. Na co jsme se večer koukali?

1. Z Jarošovských bažin, 2.tři,3. Hubbieho Haloween.

halloween

11

Halloweenská přespávačka

To je radosti, když napadl první sníh. Hned 
ho děti musely vyzkoušet. Dokonce se po-
dařilo postavit několik sněhuláků. V naší 
1. družince jsme si vyrobili papírové Mikulášky 
s mošničkou, do nich jsme dostali i něco na 
zoubek. Dokonce nám i Mikuláš nechal pytel 
s hračkami, společenskými hrami a potřebami 
na stolní tenis, abychom mohli více sportovat. 
Také jsme napsali, spíše tedy namalovali, vá-
noční přání pro Ježíška. Trénujeme lidové vá-
noční koledy a vánoční písničky s doprovodem 
keyboardu a také orffových nástrojů. 

Školní družina

Děti z 1. ŠD s paní Zdeňkou Fikejzovou 
a jejich přátelé společně připravili výstavku 
ovoce, zeleniny, bylinek a jiných zajíma-
vých plodů z našich zahrádek. Dva týdny jsme 
přinášeli různé plody a bylinky. Do výstavky nám přispěli i někteří učitelé a přátelé školy. Zatím jsme také 
připravovali i výzdobu dolní chodby. Sestavili jsme koláž z listů jabloní a hrušní, které jsme v sadu poznávali, 
posbírali a pak vylisovali, abychom je mohli na připravený kmen s větvemi jabloně a hrušně nalepit. Vystříhali 
jsme si i plody jablíček a hrušek. Všechny druhy ovoce a zeleniny jsme opatřili cedulkami s názvy a jménem 
majitele. Přinesené plody jsme pečlivě narovnali na papírové tácky. Některé plodiny a bylinky jsme umístili 
do kelímků s vodou. U zajímavého plodu např. muďoul jsme přiložili i popis původu a dalších zajímavosti. 

Foto i text paní vychovatelka Fikejzová
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V pátek 5.listopadu jsme jeli autobusem do Litomyšle. Tam 
jsme šli do Střediska volného času. Nejprve jsme si povída-
li o značkách a dalších předpisech. Potom jsme si říkali, co 
dělat na neoznačené křižovatce a vůbec na křižovatkách. Už 
na nás čekala praxe na dopravním hřišti. Zde nás rozdělili do 
čtyř týmů. Dva týmy jezdily na koloběžce a zbylé dva týmy buď 
jezdily na kole, nebo dělaly chodce. Každý podle předpisů mu-
sel mít helmu. Pořádně jsme si to užili a ještě cestou domů 
autobusem jsme sledovali značky.

Jakub Rejman, 4. třída

Jednoho dne místo odpoledního vyučování jsme vyjeli do Li-
tomyšle do galerie. Už tam na nás čekal pán, který nám říkal 
spoustu informací. Nejdříve jsme se šli kouknout na různé ob-
razy. Byly tam obrazy hezké a zajímavé i obrazy méně hezké. 
Pak jsme si dělali drobné obrázky. Než jsme se nadáli, jeli jsme 
domů. Byl to prima výlet.

Daniel Válek, 5. třída 

PRÁCE NA POLI 
Práce na poli na podzim je náročná, oře se, vápnuje se, hnojí se, močkuje, sklízí 
se řepa cukrovka. Zemědělci připravují ze dřeva sedátka pro káňata proto, aby 
lovila myši. Zrovna dnes jsme viděli stroj na sbírání řepy, a dokonce jsme viděli 
i Zetor 7011, jak dává ta sedátka pro káňata do země. Já s Matyášem jsme 
milovníci zemědělských strojů, protože naši taťkové jsou zemědělci. Můj taťka 
jezdí kombajnem CLAS 780 LEXION a Matyášův jezdí se sečkou a mnoha 
dalšími stroji. Nejlepší na tom je, že nás někdy svezou a my vidíme, jak ty 
stroje pracují.

Jonáš Rovner a Matyáš Mlejnek, 4. třída

Nevíte kam na výlet? Kaplička v Makově
Kaplička je postavena roku 2015. Postavil ji zemědělec pan Vopařil z Makova se svými syny. Stavba je zasvěcena 
sv. Prokopovi. Světil ji František Beneš. Je tam napsaný latinský nadpis „ORA ET LABORA“ (modli se a pracuj). 
Stavba trvala zhruba tři měsíce. Jednou za rok se tam koná mše svatá poděkování Prokopovi za úrodu. Kaple se 
nachází z Makova směrem na Litomyšl, v pravotočivé zatáčce je odbočka doleva na Suchou Lhotu, pak polní cestou 
doleva a kaplička je už z dálky vidět. Je to hezké místo a určitě se tam běžte podívat. Teď na podzim je to tam 
vše krásně zbarvené. Za kapličkou je ohrada s koňmi a kravami. Je to krásné místo na výlet.

Dominika Dudychová, 8. třída

výlety

12
„Káně“- Matyáš Mlejnek, 4. třída

Učili jsme se
DOPRAVNÍ PŘEDPISY 

Jak jsme jeli do galerie
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O tělocviku chodíme 
co nejvíce ven. Když 
napadl sníh, hned 
jsme ho využili
a postavili parádní 
sněhuláky.

tvoříme a stavíme

Jsem Laskavec aneb
kolíčkem k radosti

Tak jako každý rok, a není tomu jinak ani letos, připadá na 
13. listopadu Světový den laskavosti. Tento rok však toto datum vyšlo 
na sobotu, tudíž bylo tak trochu na každém z nás, jakým způsobem 
tento den „oslavíme“. Ale i přesto všechno jsme se společně v pátek 
odpoledne ve družině pustili do velkého tvoření. Cílem tvoření bylo 
vyrobit speciální kolíček, kterým v sobotu někomu uděláme radost. 
K dispozici bylo mnoho barevných papírů, pohyblivá očka, různé třpy-
tivé komponenty, mnoho pastelek a fixů. To, jaký kolíček ve finále 
vznikl, bylo na fantazii každého. Zrodily se nejrůznější příšerky, růz-
norodá zvířátka či postavičky. Takto vyfešákované kolíčky si každý 
odnesl domů a v sobotu, na ten výše zmiňovaný Den laskavosti, s ním 
udělal někomu blízkému radost.

A co vy? Víte o tomto dni? Co pro Vás znamená laskavost a jakým 
způsobem byste ji projevili?

Daniela Kopecká
První sníh 
Napadl nám první sníh a moje 
sestra neváhala. Na dvorku nám 
postavila takového krásného sně-
huláka s brýlemi. Náš pejsek 
z toho sněhu byl také celý nadše-
ný. A protože ví, že do módy zase 
přišly zvonové kalhoty, udělal si je 
ze sněhu. Obalil si pacičky sněhem 
tak, že to vypadalo, jako když je 
má na sobě. 

Ema Dvořáková, 8. třída

Tento sněhulák
bydlí ve škole

13
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na podzim všude létalo krásn
é listí

výstava věnovaná pohádkám Boženy Němcové

zasněžená škola

zlatý oříšek, který vyrobily dětiv 1. ŠD, plní vaše přání

ZE ŠKOLY
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jednou...
...větou

děkujeme paním uklízečkám

za vyzdobení vánoč
ního stromu

návrh na módní svetr- kdopak ho asi uplete?

družina má nové kostky,které stále využívá

jak jsme zkoumali sílu větru

kuchtíci ze čtvrté třídy si uží
vají vaření

vyzdobená okna u vchodu do školy

tyto sklenice se pod rukamadeváťáků proměnilyv krásné svícny

v klubu se hrají piškvorky různými způsoby

rozměry betlémů jsou různé,

tyto se vám vejdou do dlaně

velmi lákavé tvarohové kapsičky

podzimní misková výstava
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komiks

15
Nakreslila A. D. Lapáčková, 4. třída
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PŘÍLÍŠ
MNOHO
VODY
ŠKODÍ!
JANA KUŘOVÁ
3. TŘÍDA

drby

Ovoce do škol už nechodí v papírových krabicích. Firma ho začala dodávat ve vratných přepravkách. K zamyšlení je, zda je to výhodnější, nebo ne. Jak to vidíte vy?

Na morašickou 
školu udeřil 

covid. Je potřeba 
velká zásoba 
kapesníků.

V třídě X padají velmi často 
židle. Jak si to vysvětlit? 
Tato třída poskytuje velmi 

dobré podmínky pro školního, 
tedy teď už třídního ducha. 

Prostě se tam zabydlel, 
a aby žáci věděli o jeho 

přítomnosti, tak dělá tyto 
drobné rošťárny.

Žák X se radoval z dosažených výsledků 
tak silně, že ukazovátko, které měl v ruce, 
se mávnutím rozpůlilo!!! Že by magická 
síla? Každopádně okamžitě hledal izolepu, 

aby ze dvou částí byla opět jedna!
/No, některé jevy jsou velmi zvláštní/

Jednou jedna žákyně X šla starou kůlnou 
a něco hledala. Najednou se podívala na-
horu a spatřila něco hrozivého. Strašně se 
vyděsila, že málem zkolabovala. Vypadá to 
jako pavouk, avšak vůbec se to nehýbalo 
a mělo to tento divný ocásek. Tak co to 
tedy je? Je to tak velké a chlupaté....fuj, 
brr, nee, ááá, och, fuj fuj, ble, áááááá.

DRBY!

Další nový spolužák. 
Děvčata už se perou, 

kdo s ním bude 
chodit??

Máme nové dveře. V těchto dnech jste 
mohli zaznamenat, že některé dveře ve 
třídách a jiných prostorech se proměnily 
a získaly nový vzor. Zpozorovali jste tuto 

změnu?
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Na hřišti jsme potkali no-

vého kamaráda. Má trochu 

větší pusu, ale to nevadí.     
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TECHNOHRÁTKY
Technohrátky jsou akce, kterých se každý rok účastní devátá 
třída. A jak již název napovídá, jedná se o akce se zaměřením 
na techniku a manuální práci. A i naše škola se aktivně za-
pojuje. Cílem této akce je poté ukázat žákovi, který se v tuto 
dobu rozhoduje, na jakou školu jít, jak vypadají technické obory 
a čím jsou zajímavé, a dokonce třeba i motivovat, aby žák po-
dal přihlášku právě na onu školu, na které se tato akce koná. 
Na jedněch technohrátkách jsme byli i my. A to v úterý 16.lis-
topadu v České Třebové. Původně bylo také plánováno, že by-
chom jeli ještě na jedny, a to do Litomyšle o týden později. Ten-
to plán však zhatila vládní opatření kvůli stupňující se covidové 
situaci. Tak či tak alespoň jednou jsme si vyrazili. V autobusu 
s námi jeli ještě dvě další školy. Po začátečním projevu jsme se 
vydali s dvěma průvodci na prohlídku školy. Viděli jsme studij-
ní práce truhláře, zámečníka, kováře, svářeče, elektrotechnika 
atd. Celou dobu jsme se účastnili zábavných soutěží, nabírali 
nové vědomosti a celkově si užívali skvělý program. Na konci 
celé akce se konal tradiční kvíz, ve kterém díky týmové práci 
naše třída dokonce vyhrála jednu ze dvou hlavních cen, a to 
ovocný dort. Akci jsme si užili a do Morašic jsme se vrátili plní 
nových vědomostí.

Blahoslav Adam Lapáček, 9. třída

Křížovka:

Tajenka: _ _   _  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _Víš, co to znamená? bývá to napsáno nad betlémy. Tajenka: In excelsis Deo       (sláva na výsostech)

1.Název pro sněžení a vítr v zimě.
2.Denní doba, kdy je tma a spíme.

3.Co zdobíme na Vánoce?
4.Stolní hra, při které hledáme dva stejné obrázky.
5.Co je uvnitř třešně?
6.Čím se krmí osel?
7.Město, kde se narodil Ježíš.
8.Do čeho položila Marie s Josefem narozeného Ježíška?
9.Čím má kapr pokryté tělo a dáváme si to pro štěstí do peněženky?
10.Anděl je Boží.....Také jiným slovem kurýr.

11.Co se dává pod stromeček?
12.Jak se nazývá létající hvězda?
13.jak se říká svátkům, které slavíme v prosinci?

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
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Soutěže
V této náročné době se spousta soutěží zrušila, přesunula na jaro či do online prostředí. Tak výsledky těch, kterých jsme se 
zúčastnili, čtěte dále:

Žáci 2.- 9.třídy se zapojili do LOGICKÉ OLYMPIÁDY. V mladší kategorii si nejlépe vedla Eva Žůrková, pak Adam Brožek a Jakub 
Rejman. Ve starší kategorii si nejlépe vedl Rostislav Dušek, Jakub Nantl a Vladimír Liška. Rosťa postoupil do krajského kola, kde 
se umístil na 16.místě. Blahopřejeme! Podrobnější výsledky čtěte na stránkách školy.

Náročnou logickou soutěž „BRLOH“ si vyzkoušelo několik žáků 9.třídy. Myslím, že si ji užili žáci i někteří rodiče.

Velice dobře si vedl i Matěj Štěpán v PŘÍRODOVĚDNÉM KLOKANU.

V těchto dnech také přišly výsledky CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ. V krajském kole jsme získali 1.místo. V celo-
státním kole jsme se umístili na devátém místě. Myslím, že v konkurenci škol z celé republiky to zase není tak špatné umístění.

Třesk - časopis pro žáky i nežáky ve škole v Morašicích.  

2. číslo XXIX. ročníku /celkově 173. číslo
Vyšlo 9. prosince 2021  nákladem 40 kusů.  
Redakční radu řídí Stanislava Coufalová.
Chyby likviduje paní učitelka Renzová.  
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 
Titulní stránku připravil A. D. Lapáčková, 4. třída.
Grafika: Lenka Jokešová
Distribuce: A. D. Lapáčková
Cena: 15,- Kč.

Příspěvky, nápady, připomínky a možná i dary adresujte
redakci Třesku:
Základní škola Morašice u Litomyšle, 569 51
e-mail: tresk.noviny@seznam.cz,
internetové stránky školy - http://www.skolamorasice.cz/
telefon: 461 612 774

Časopis slouží pro účely školy a vzdělávání žáků,
vydává školní klub.
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CO TO JE?

1 – skluzavka, 2- číslo na šatně, 3- zábradlí, 4- díra do trubky, 5 – pant u brány, 6 – stojan na kola


