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V tento sváteční den 

vzpomínáme na své zesnulé 

příbuzné, kamarády a známé. 

Chodíváme na hřbitov zapálit 

svíčku, hroby zdobíme 

umělými, sušenými nebo 

živými květy. Pomodlíme se  

a vzpomeneme na ty, kteří 

tady s námi už nejsou. 

V římsko-katolické církvi 

pojem „Dušičky“ neboli 

„Památka zesnulých“ 

znamená, že církev se modlí 

za všechny zemřelé, kteří jsou 

v očistci a „čekají“  

na vstup do Božího království. 

Mezi zvyky z dávné historie 

patří pečení bochánků, které 

připravovaly hospodyně,  

a jejich tvar připomínal kosti. 

Těmto bochánkům se říkávalo 

kosti svatých. Na začátku  

20. století se chodívalo 

koledovat. Koledníci 

vykoledovali pečivo, jako byly 

například rohlíky a housky. 

Toto vykoledované pečivo 

bylo velkých rozměrů a 

většinou se plnilo mákem, 

tvarohem nebo povidly. 

Sára Koudelková, 7. tř. 

 

Památka zesnulých  
DUŠIČKY  
2. listopadu 

Máme zde opět dobu covidovou 

Vážení čtenáři, 

Máme tady opět dobu covidovou, která pro nás 

znamená spoustu práce, tzv. distanční. Děti 

napsaly několik článků o přípravách na tajemné, a 

tak trochu i kouzelné téma Dušičky. Články jsem 

poskládala dohromady, a tak nám vzniklo první 

číslo našeho časopisu v tomto školním roce. 

Časopis je doplněn také o aktivity, které jsme 

zorganizovali na počátku školního roku, a součástí 

tohoto čísla jsou dokonce i autoportréty našich 

loňských deváťáků. No schválně – poznáte je? 

Mgr. Hana Smolíková, šéfredaktorka 



Vzpomínáme, tvoříme a zdobíme 

4 

                      
 
 
 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Verunka Chrenšťová ze 6. třídy složila pro svého nedávno zesnu-

lého dědečka básničku. O tu se se mnou v hodině českého jazyka 

podělila. A protože je to báseň opravdu procítěná, Verunku jsem 

požádala, zda bych ji mohla na stránky časopisu Střemhlav 

umístit. Verunka souhlasila. 

Červený kvítek z růže spad,  

z růží, které, dědečku, měl jsi rád.  

Chci ti říct, že mám tě ráda, 

Proto se tu bez tebe těžko žít dá.          

  Veronika Chrenšťová, 6. tř. 

Dušičky 

 

Můj rozhovor s dědou na téma Dušičky 

Blíží se období Dušiček, a tak mě napadlo, jak vlastně 
tento významný den vnímají mí blízcí, konkrétně děda. 

Jak vnímáš Dušičky?   
No ono je to vcelku těžké, je to svátek, kdy vzpomínáme  
na naše blízké, kteří s námi nemohou být. Tím pádem je 
nám z toho smutno, že už s námi nejsou, ale zároveň jsme 
moc rádi, že jim můžeme vyzdobit hrob, zapálit svíčku  
a zavzpomínat na ně. 

Ale můžeš vzpomínat i jindy?   
To máš pravdu, a to i samozřejmě děláme. Ale dušičky 
jsou magické a slaví se hodně dlouho a tradice se musí 
udržovat. Je to součást naší historie a té si musíme vážit. 

Následně jsme se vydali společně na hřbitov zapálit svíčky 
a donést květinovou výzdobu.  

Zdeněk Socha, 8. tř. 
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 Halloween 2020 

Se sestrou jsme se dohodli, že si  

na Halloween připravíme 

halloweenskou zábavu. Jako první 

jsme si vybrali vydlabávání dýně. 

Největším problémem bylo dýni 

sehnat, ale nakonec nám ji dala 

kamarádka Kristýna ze své 

zahrady. Postup práce byl takový: 

nachystali jsme si nůž, mísu, lžíce, 

fix a mohli jsme začít s prací. 

Fixem jsme na dýni načrtli místa, 

která jsme chtěli vyřezávat. 

Nejprve jsme vyřezali vršek dýně, 

abychom se dostali dovnitř. Poté 

jsme dýni vydlabali, vyřezali oči, 

nos a pusu. Nakonec jsme do dýně 

vložili svíčku a zapálili ji.  

Halloweenská dýně byla na světě. 

Další halloweenskou zábavou bylo 

pečení halloweenských muffinů i 

pavoučích mini pizz. Na výrobu 

muffinů jsme potřebovali: 150 ml 

mléka, 200 g mouky, 65 g másla, 

50 g cukru, jeden prášek do pečiva, 

jedno vajíčko a skořici. Postup 

práce: roztopené máslo, vajíčko, 

cukr a mléko jsme dali do misky a 

vše smíchali. Dále jsme přidali 

mouku, prášek do pečiva, skořici a 

pořádně vše promíchali. Připravili 

jsme si košíčky, do kterých jsme 

směs nalili. Nakonec jsme zapnuli 

troubu na 180 stupňů a pekli 

muffiny 20 minut. Muffiny jsme 

nazdobili halloweensky. Pavoučí 

mini pizzy jsme vyrobili z listového 

těsta, sýru, kečupu a oliv. Listové 

těsto jsme rozváleli a vykrojili jsme 

kolečka, která jsme pomazali 

kečupem a posypali 

nastrouhaným sýrem.   

Z oliv jsme udělali pavoučky  

a dali péct do trouby.  

Halloweenská díla byla hotova.  

 

Radim (9. tř.) a Klárka (5. tř.) 

Gajdošovi 
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Dekorace, dýně, kytice, svíčky = Dušičky. Hodně mě baví 

zdobit a dekorovat, a to i tento rok. I když je koronavirus, 

zajely jsme s mamkou do Osoblahy do zahradnictví, 

abychom koupily nějaké pěkné dýně na okrasu a na 

vydlabání. Těch druhů, těch tam bylo. Když jsme přijely 

domů, přišla ke mně malá sousedka a dlabaly jsme spolu 

dýni. Potom jsme jí vyřezaly obličej a usadily na vhodné 

místo ke vchodu, aby šla  v noci vidět, když v ní bude 

svítit svíčka. 

Následně jsme vyčistily pár 

větších květináčů a do jednoho 

nasadily macešky. Potom jsme 

květináče vyložily jehličím, aby 

dýně ze spodu od hlíny 

neplesnivěly. A nakonec jsme 

květináče vyskládaly dýněmi. 

Tak jak se k sobě hodily. 

Nesměly být ani ve stejné 

barvě ani všechny velké ani 

malé. Zkrátka tak, aby bylo 

poznat, že tvoří výzdobu, a ne 

kupku něčeho, co leží 

v květináči. Ještě jsme na 

parapet vedle květináče 

s vřesem daly keramickou dýni, 

do které se večer zapálí svíčka 

a vypadá taky moc hezky. 

Výzdoba se nám, myslím, 

povedla a já vám přeju, aby se 

Vám povedla také. Pěkné 

Dušičky. 🙂  

Marie Kelemenová, 8. tř. 

A ano- všechno jsou to dýně. 😆 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠE TRADICE 
Přiblížilo se období Dušiček, což je čas, kdy vzpomínáme na 

své blízké zemřelé a vyjadřujeme jim svou úctu úpravou 

hrobu a zapálením svíčky. 

V tomto období si často připravujeme na hroby našich 

blízkých různé dekorace. Já jsem si k této příležitosti 

připravila jednoduchý návod, jak si můžete takovou 

dušičkovou dekoraci doma sami vyrobit.  

Postup výroby dušičkového věnce: 

Nejprve si připravíme potřebný materiál.  

Nastřiháme si zeleň – větvičky jehličnanů, mohou být 

smrkové, jedlové nebo z túje. Odborně se tomu říká chvojí. 

Větvičky by měly být dlouhé zhruba  7 - 10 cm. 

Připravíme si potřebný podklad (podložku), a to slaměný 

nebo polystyrenový kruh, nesmíme zapomenout na vázací 

drátek, popřípadě provázek a materiál k dozdobení. 

V ruce srovnáme několik větviček chvojí a omotáváme pevně 

drátem (provázkem) po obvodě základu. Větvičky přikládáme 

z vrchu a ze stran tak, aby nebyla vidět podložka. Spodní 

stranu věnce nezdobíme.  Takto postupujeme řadu za řadou, 

až se dostaneme na konec věnce a podložka bude zakrytá.  

Nyní drátek ustřihneme, utáhneme a ze spodní strany drátek 

zapíchneme do podložky tak, aby se chvojí z věnce 

neuvolnilo. 

V této chvíli máme hotový celý základ věnce, věnec tedy 

dozdobíme. 

Ke zdobení použijeme dostupné přírodní a dekorační 

materiály.  Mohou to být sušené květy, šišky, kaštany, 

bukvice, jeřabiny,  pedig, stuhy apod. Ty připevňujeme na 

věnec pomocí tavné pistole. 

Vanessa Lysická, 8. tř. 

 

Vanessa Lysická, 8. tř. 
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Člověk si pod tím představí úplně 

jednoduchou věc, ale teda jednoduché to 

vůbec nebylo. Zkrátka, přemluvila jsem mou 

maminku, že půjdeme ven nasbírat nějaké 

přírodniny. Chováme kozy, a tak jsme se 

rozhodly, že je vezmeme s sebou.  

U ohrady, kde byly krávy, se milé kozy 

zastavily, a tak jsme je tam nechaly na volno, 

neuvázané, aby se pásly.  

A s maminkou jsme mezitím pokračovaly 

dál do lesa. Nasbíraly jsme mech, několik 

podzimních listů, nafotily jsme pár fotek, 

bylo krásně, krásný slunečný den. Takže asi 

po hodině a půl jsme šly zpátky pro kozy. 

Když jsme vešly na louku, kde jsme alespoň 

trochu viděly do ohrady, řekly jsme si: „To 

jsou ale hodné kozy, počkaly tam na nás, 

ovšem když jsme popošly o 300 metrů dál, 

zděšenému pohledu jsme se nevyhly- ty 

hodné kozy, o kterých jsem psala, byly 

najednou na půli cesty domů, a tak jsem 

nasadila svůj dlouhý krok, abych je dohnala. 

Po velkém úsilí, co jsem musela vynaložit, 

jsem je dohnala, využila jsem svou tašku 

s přírodninami a nalákala jsem je do jejich 

ohrady. Ovšem to by muselo být moc 

jednoduché, no naše koza, Cicinka se 

jmenuje, se prostě rozhodla, že mi  ty moje 

listy a přírodniny sežere. Ode mě se ozvalo: 

„Ty kozo jedna!!“ Kdybyste viděli tu spoušť, 

kterou napáchala jedna koza. Jen jednu 

výhodu to mělo, měla jsem hned úkol do 

češtiny. Koza prostě má  svou hlavu a řekla 

bych, že je chytřejší než my všichni 

dohromady, takže bych jí vlastně měla 

poděkovat za námět. Ale stejně mi všechno 

nesežrala, a to bylo jediné štěstí, protože 

bych do lesa musela odkráčet podruhé.  

 

 

Viktorie Smolíková, 8. tř. 
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  HISTORIE: Zlatá tretra 

Ostrava je nejvýznamnější  

atletický mítink v Česku, jeden 

z nejstarších atletických 

závodů v Evropě, založený 

roku 1961 v Ostravě. 

Dědictví světové atletiky:  
Soutěži byla mezinárodní 
atletickou federací  World 
Athletics v roce 2019 udělena 
plaketa Dědictví světové 
atletiky. Jedná se o ocenění, 
které připomíná místa  
a události 3000 let staré 
historie. 
 



NA ZLATÉ
TRETŘE

Autor  č l ánku :  K laud ie  Posp í š i l ová
Fogogra f i :  J an  Pokorný

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  A  M A T E Ř S K Á
Š K O L A  T Ř E M E Š N Á

Jak to tenkrát
začalo?

Zlatá tretra se konala v
Ostravě  v úterý   
8. 9. 2020 na Městském
stadionu ve Vítkovicích 
a hlavní program začínal 
v 18 hodin. Na přehlídku
souboje známých
světových atletů jsme jeli
se školou (jeli jen ti, kteří
chtěli, a mohl jet kdokoliv
z různých tříd - jak z 1.,
 tak 2. stupně) různými
dopravními prostředky
jako je třeba autobus,
vlak nebo také tramvaj.
Cestu tam jsme se nějak
extra moc nebavili.
Většinu času jsme
poslouchali písničky ve
sluchátkách a prostě to
byla taková nudnější
cesta.

Byli jsme v
podezření

Když jsme tam dorazili,
šli jsme rovnou na
stadion. Po příchodu
na místo nám pan
učitel rozdal lístky.
Všiml si nás jeden
sekuriťák, kterému
jsme asi přišli
podezřelí, a hned 
k nám šel. Začal se
nás vyptávat na to, co
máme za problém a že
ať mu ukážeme, co
máme v batozích.
Ti co měli malinké
batůžky nebo ledvinky,
mu nic nemuseli
ukazovat, ale ti co
měli batoh třeba do
školy nebo prostě
nějaký větší, tak ho
museli otevřít a ukázat, 



BEZVA
ZÁŽITEK

B

Z L A T Á  T R E T R A  2 0 2 0

co v něm všechno mají. Všechno pití museli
buď vypít nebo ho vyhodit. Mikinu nebo
nějakou bundu jsme si museli uvázat
kolem pasu a batoh přeložit, aby byl co
nejmenší a vlezl se nám pod paži. Když už
konečně usoudil, že fakt nikdo z nás nic
nepašuje, mohli jsme jít dovnitř. Hned
co jsme vešli do areálu stadionu, většina
holek šla na WC a poté jsme taky šli
do bufetu si koupit něco k pití a jídlu a pak
jsme šli hledat naše sedadla na stadionu. 

Cesta ZPĚT
Sice jsme tam nebyli do úplného konce,
protože bychom pak museli dlouho čekat
na vlak a domů bychom přijeli až krátce po
půlnoci, ale nějak extra jsme si z toho hlavu
nedělali. Cestu zpátky jsme si neskutečně
užili. Byla neuvěřitelná sranda, dělali jsme
blbosti (i když jsme to někdy trochu
přehnali), ale doopravdy jsme si tu cestu
zpátky užili. N O M A D I C   |   2 4
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ZLATÁ TRETRA 
Přiznám se, že se mi tam zprvu 

moc nechtělo, ale na konci, když 

jsme museli už jet domů, byla 

má reakce: „Co? To už jako 
opravdu musíme jít?“ 

 

 

 

 

Řeknu vám, ten pocit, když 

vidíte naživo ty všechny 

rekordy, které se 

nepřekonaly už  nějakých 

pár let, to je vám teda věc. 

Když Barbora Špotáková 

házela oštěpem, nikdo ani 

nemrkl, ale nezapomněli 

jsme fandit a taky 

samozřejmě tleskat. Ale 

nesmělo chybět ani se 

občerstvit, a to pořádně 

obrovskou klobásou. Ten 

západ slunce se mi líbil asi 

nejvíce, protože jsem 

konečně viděla na všechny 

sportovce bez toho, aby mi 

svítilo slunce do očí. Za 

tento zážitek musím 

poděkovat panu učiteli 

Pokornému, že nás vzal 

s sebou. Asi budu mluvit za 

všechny, když řeknu, že 

příští rok bychom jeli rádi 

zase. 

 

Viktorie Smolíková, 8. tř 



ŠPEKÁČKOBRÁNÍ  

Dne 24.9. 2020 naše škola pořádala
běh přírodou – špekáčkobrání. 
Trasa byla připravena  pro holky
800 m, pro kluky 2 km. Běželi jsme
krajem lesa, museli jsme zdolávat
spoustu terénních  nerovností, 

 velký kopec, úly plné včel, i přesto
nás to neodradilo, abychom 

ze sebe vydali to nejlepší a podali
nejlepší výsledky. I když spoustu 
z nás bylo na konci docela hodně
vyčerpaných,  na konci nás čekala

odměna ve formě opečeného
špekáčku, který jsme si sami nařízli 

a upekli. Na servírování jsme
nedbali, špekáček jsme si vzali 

do svých rukou nebo 
na papírový tácek. 

I když jsme byli docela unavení,
tento den se nám všem velmi líbil. 

Zdeněk Socha, 8. tř.
 

Dám to...

...jooo
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Zamyšlení šprýmařeZamyšlení šprýmařeZamyšlení šprýmaře    

Kevina HorákaKevina HorákaKevina Horáka

Běh je něco, co člověk
používá hodně často,
když potřebuje na
záchod, anebo nestíhá
přijít do školy (můj
případ). Jde to hodně
vidět, když v Kauflandu
vyhlásí slevu na rohlíky a
ulice se promění na trať
pro nelítostný maraton
důchodců.
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Že by praotec Čech hledal na
Řípu záchod?
Takže po výstupu na kopec jsem
se cítil jako praotec Čech, když
vystoupil na horu Říp a řekl:
„Sakra nemají tady záchody…“.  
Nevím, jestli to bylo přesně
takhle, protože jsem popravdě v
dějepise moc pozor nedával. Ale
taky jsem cítil, že mám hlad. Sice
jsem měl svačinu, ale to
nepomohlo. Po chvíli čekání jsme
vyběhli a běželi jsme. O tom není
moc co říct, ale pokud nevíte, jak
běhání funguje (s tím že pětina
českých dětí je obézních, tak by se
pár takových mohlo najít), tak
vám to vysvětlím.
Položte pravou nohu před levou
Položte pravou nohu před levou
nohu a potom levou před pravou
a opakujte.  (Myslím, že s takovým
vysvětlováním bych mohl být
učitel). Nic zajímavého se nestalo
a nakonec jsem skončil druhý.
Potom se šlo opékat, a protože
když jsem dnes v češtině velice
pozorně poslouchal (spal), tak
jsem zaslechl, že máme do
tohohle úkolu dát fotku, takže
tady jsem já snažící se přijít na to,
jak funguje špekáček.

Nápad za všechny koruny

Někoho ale napadlo, že by
se mohl čas běhu měřit a
soutěžit o to, kdo bude
první v cíli (pokud to
srovnám s tím, že někoho
napadlo soutěžit ve
shazování kuželek železnou
koulí, tak běhání zní dost
normálně).  
A přesně to se dne…. no
den, kdy se ten závod běžel,
jsem zapomněl, ale to
nevadí, dělo.

Kevin Horák, 8. tř.



Jsme lonští deváťáci
a nakreslili jsme se 
v hodinách VV

poznáte nás?

Dita Lipoldová

Dita Lipoldová
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POMÁHALI  JSME
SI  NAVZÁJEM!

David Řezníček

David Řezníček
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JSME TO,
CO VÍME

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA TŘEMEŠNÁ

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Jan Hlaváček

Jan Hlaváček
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Síla mocnitelů
DNEŠNÍ SPECIALITA JE:

2 = 2 x 2
2

Mocnitel vyjadřuje, kolikrát
se číslo násobí samo sebou.

Filip Filip    Komeiser
Komeiser
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U V Á D Í

START!

Cena: Všechno, co
máte
Včetně všech výtvarných potřeb

Akvarel 
Komiksy a kolorování 
Olejomalba

Třemešná 341
793 82 Třemešná

Kontakt:

L E T N Í  U M Ě L E C K Á  D Í L N A

První krok vašeho dítěte k umění

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TŘEMEŠNÁ

*Vhodné pro děti od 5 do 15let. 

Jarek Janulek

Jarek Janulek
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Poslouchat starší lidi a být laskavý

Vážit slova a dvakrát se zamyslet, 
než něco uděláš

Číst, poznávat a získávat inspiraci

EXISTUJE PÁR
VĚCÍ, KTERÉ

nikdy nevyjdou

z módy

Nela Londinová

Nela Londinová
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TAK SE
UKAŽ!

JSI V HLAVNÍ ROLI,

Vašek Kelemen

Vašek Kelemen
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MI L Ý  J E Ž Í ŠKU ,  

Jmenuji se  ____________________. Je mi_____ let.
Bydlím v _________________________________.

Vánoce jsou dnem, na který se moooooo těším. 
S rodinou si rozdělujeme dárečky, ale speciálně 

od tebe bych si přál/a:
 ___________________,
____________________, 
____________________,  
____________________. 

Tyto dárečky jsou spíše pro mě, ale mohl bys
přinést malý dáreček také pro mou:
maminku________________________________,
tatínka___________________________________, 
sourozence______________________________a
babičku a dědečka_______________________.

Ježíšku, z jídla mám nejraději _____________________
 a trošku z této dobrůtku Ti nechám pod
stromečkem, aby ses při té veškeré práci posilnil a
do dalšího roku zase nabral síly. 

Veselé Vánoce přeji i já Tobě

TVŮJ  ___________________

____________________

DOPIS
JEŽÍŠKOVI


