
 

 
 
 

 
 
- strašidelné příběhy 
vytvořené v naší 
redakci 
- hororová jídla 
- strašidelná místa 
- zajímavosti 
o pravém americkém 
Halloweenu (AJ) 
 
 
Barevný výtisk časopisu 
JesDay najdete na 
nástěnce vedle dveří do 
sborovny ☺ 

 

JES 

   DAY 

Y 

 

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice 

 
 

Dění 
ve škole 
 
- Den jazyků 
- činnost školního 
parlamentu 
- rozhovor s novými 
předsedy parlamentu 
- Čtenářský klub 
- Evropský den 
záchrany lidského 
života 

ročník 2017/2018

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice ☺ 

 
 

Anketa: 
Z čeho mají 
strach učitelé? 
 
 
Zábavné komixy 
 

ročník 2017/2018  číslo II 



 

 
    

 
 
 
 
 
 

 

in the United States
 

Halloween is America's second
celebrates everything scary and is fun for Americans of all ages.

 
Trick-or-Treating 
Children love Halloween because they 
get to dress up in costumes and go 
trick-or-treating! Trick-or-treating is 
when they go from house to house with 
their friends to collect candy. This 
activity is called trick-or-treating 
because when children go to someone's 
house and do not get candy, they play 
tricks on the people living in the house.
 
Do Adults Go Trick-or-Treating?
No! Adults are too old to go trick
treating. Instead, they go to costume 
parties or watch scary movies.
 
Costumes and Decorations
Americans decorate their homes with 
cobwebs, skeletons, ghosts, and Jack

Devil's Night 
The night before Halloween is known as Devil's night. Devil's night is not a holiday. It is 
an urban ritual that takes place in the big cities. Children throw eggs at people's 
houses or wrap their trees in toilet paper. Adults commit 
fires. There is nothing traditional about the 
  

SLOVNÍČEK:   
celebrate – oslavovat    
commerical reasons – komereční důvody
urban – městský    
unlawful – protiprávní    
committed – spáchaný    
crime – zločin    
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in the United States (by Julia Janson) 

Halloween is America's second-most popular holiday. The first is Christmas. It 
s everything scary and is fun for Americans of all ages.

Children love Halloween because they 
in costumes and go 

treating is 
y go from house to house with 

their friends to collect candy. This 
treating 

because when children go to someone's 
house and do not get candy, they play 
tricks on the people living in the house. 

Treating? 
are too old to go trick-or-

, they go to costume 
parties or watch scary movies. 

Costumes and Decorations 
Americans decorate their homes with 

, ghosts, and Jack-

O-Lanterns. These decorations make 
their homes look scary and children will 
only want to visit the scariest houses on 
Halloween. Decorations are cheap and 
can be bought at any party or 
store. Some Americans make their 
decorations. Costumes are very 
affordable too and can be bought at any 
clothing store. Some Americans (like 
me) like to make their own.
 
Halloween is not a religious 
holiday 
Unlike Christmas, Halloween is not a 
religious holiday. Americans celebrate it 
for fun. Many Americans are not 
religious. They celebra
commercial reasons

The night before Halloween is known as Devil's night. Devil's night is not a holiday. It is 
ritual that takes place in the big cities. Children throw eggs at people's 

their trees in toilet paper. Adults commit unlawful
fires. There is nothing traditional about the crimes committed on Devil's Night.

      
 craft store – řemeslný obchod 

komereční důvody dress up – oblékat se   own –
 adults – dospělí   affordable 
 instead – místo toho   unlike 
 skeletons – kostry   religious 
 wrap – obalit   cobweb 
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. The first is Christmas. It 

Lanterns. These decorations make 
look scary and children will 

only want to visit the scariest houses on 
Halloween. Decorations are cheap and 
can be bought at any party or craft 

. Some Americans make their own 
decorations. Costumes are very 

too and can be bought at any 
thing store. Some Americans (like 

me) like to make their own. 

Halloween is not a religious 

Christmas, Halloween is not a 
holiday. Americans celebrate it 

for fun. Many Americans are not 
religious. They celebrate holidays for 
commercial reasons.

The night before Halloween is known as Devil's night. Devil's night is not a holiday. It is 
ritual that takes place in the big cities. Children throw eggs at people's 

unlawful acts such as staring 
on Devil's Night. 

sestavil Petr Souček, 7.C 

– vlastní 
affordable – cenově dostupné 
unlike – na rozdíl od 
religious – náboženský 
cobweb – pavučina 
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BOJÍTE SE? 
Strašidelné příběhy žáků a mnohem více… 

 
Tvoříme v redakci – navazované vyprávění 
Členové redakce si na jedné schůzce vyzkoušeli netradiční formu spolupráce. Říká se jí 
navazované vyprávění. Navazované vyprávění vypadá tak, že první člověk začne psát na 
papír, cokoli ho napadne. Po chvilce přestane a přeloží papír tak, aby byl vidět jen 
poslední řádek textu. Papír koluje dál – další člověk naváže na poslední řádek a musí se 
ho tematicky držet. Někdy vznikají pořádně popletené texty ☺ 
 
POZOR! Texty nejsou nijak upravené, možná jsou nevhodné pro slabší povahy… 
 
Naši redaktoři psali: 
1) „Školkový“ horor (zadání znělo tak, že téma může být strašidelné, ale jen velmi mírně) 
2) „Normální“ horor (tady už se spisovatelé mohli pustit do odvážnějšího psaní) 
 
Poznáte, který z příběhů měl být strašidelnější? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bylo 3. prosince roku 1999, děti šly 
jako každý den do školky. Jenom 
Honzík věděl, že se musí bát, protože 
dnes chodí Mikuláš | a odnesl 
postýlky, takže děti nemohly spinkat. 
Frantík už teď věděl, že bude muset 
čerta zastavit. | Do toho se vložil 
Mikuláš a snažil se to urovnat, | ale 
nějak se mu to nedařilo. Snažil se, ale 
pořád se to nedařilo. Čert ho popadl, 
hodil do pytle a šel pryč. Mikuláš se 
snažil dostat ven, ale nedařilo se to. 
Kousal pytel, až mu vypadly umělé 
zuby. Mikuláš nadával a sténal! | A 
čert ho odnášel do peklíčka. | Bylo tak 
velké teplo, že všem z toho roztála 
zmrzlina! Všechny děti začaly brečet. | 
Brečely tak hlasitě, že probudily 
medvěda. Medvěd zařval hlasitě. Děti 
to uslyšely a začaly se bát. | Ááááá. 
Přišly k nim a ukradly 

Byl jednou jeden pán. Pán šel pozdě 
potmě domů. Vrátil se do svého 
domu. | Odložil si věci a dal si jídlo. 
Najednou ale něco uslyšel. | Uslyšel 
zvuky, které zněly jako mňoukání 
kočky. Z repráků hrál tento zvuk a 
vedle toho byl klaun. Asi trošek 
opilý. Nebo šílený hodně! Dost! | 
Kost! Eman vyplivl kosti, které 
snědl. A následně se zapálil. | Všude 
lítaly kusy hořícího těla. Nějaká paní 
volala hasiče, najednou rána – 
vybouchlo mu srdce! | A křičel: „Kde 
je moje wifi?“ | „To není možné,“ 
říkal si. „To je nejhorší věc v životě! 
Kde je moje wifi?!“ Pořád volal a 
křičel: „KDE JE MOJE WIFI?!“ Ale 
nic nebylo. | Bylo to příšerný, na 
škole vypadla wifi! 
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Děsivá místa v České republice 
Zámek Lemberk 

Zámek se nachází na severu Čech, v chodbách tohoto zámku jsou slýchány různé jevy. 
Jedna z kastelánek tu pravidelně slýchávala těžké a dunivé kroky z chodby. Na duchy 
nevěřila, a tak byla přesvědčena o tom, že se jedná o žert. Proto si jednoho večera na 
šprýmaře počkala s baterkou v ruce. Když z chodby zaslechla těžké a dunivé kroky 
okovaných bot a zabrání za kliku, rozsvítila baterku, a když se podívala, na chodbě však 
nikdo nebyl. Na zámku přespalo ještě pár lidí a i ti mají své příhody s dunivými kroky 
z podkroví. Někteří mluví o slyšení dětského pláče. Ti, kteří tyto kroky slyšeli, je 
přirovnávají ke krokům starého muže, který táhne něco těžkého. 

Statek Pohádka 

Statek se nachází na jihu Čech. Jedná se o statek stojící na rozlehlé samotě, kterému se 
místní obyvatelé vyhýbají, a povaluje se zde mrtvá zvěř. Statek byl ale proslaven známým 
sériovým vrahem, Ivanem Roubalem, který si dnes odpykává doživotní trest. Ivan Roubal 
se do statku nastěhoval v roce 1991 za účelem chovu jelenů, nepodařilo se mu získat 
potřebná povolení, proto začal chovat vietnamská prasata, kterým později předhazoval 
své lidské oběti. 

Jihlavské katakomby 

Jedná se o ducha, který byl někde spatřen, nebo se na malou chvíli zjevil a pak zase 
zmizel. Přesně tohle se právě v roce 1997 povedlo známému badateli Stanislavu Motlovi, 
který se zde rozhodl přespat. Celou noc se nic zvláštního nedělo, občas zaslechl nějaký 
ten hlas nebo krok zpovzdálí. To, co ale spatřil s kamerou v ruce mezi 4. a 5. hodinou 
ranní, bylo už naprosto šokující. Na stěně spatřil stín zvláštní postavy s krkem tenkým 
jako předloktí a hlavou podobající se helmě. Nebyla to jen nějaká náhoda, tuto postavu 
zde spatřilo už více lidí, dokonce i senzibilové. 

Vojta Mareš, 7.C 
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Bohnický „hřbitov bláznů“ 

Dnes už polorozpadlý a vykradený hřbitov byl založen roku 1906, 3 roky po otevření 
bohnické léčebny, a přestal fungovat v roce 1960. Mezitím zde bylo pohřbeno přes 4600 
mrtvol, a aby se sem vešly, na některých místech leží i ve 3 vrstvách. Tito nebožtíci byli 
hlavně pacienti léčebny a její zaměstnanci. Mimo jiné tu údajně leží vrah Otýlie Vranské 
(brutálně zavražděná prostitutka v roce 1933) a také se spekuluje o pohřbení 
atentátníka Gavrila Principa, který v roce 1914 spáchal atentát na následníka rakousko-
uherského trůnu Ferdinanda d’Este. To, co je pro tento hřbitov šokující, je, že přestože 
tu leží přes 4600 mrtvých, k nebi se tyčí pouze jediný náhrobek 29 let starého Maria 
Tumy, ostatní byly totiž rozkradeny. V 80. letech zde probíhaly infantilní satanské 
rituály. 

 Článek o strašidelných místech připravily Kačka Drechslerová, 7.C a Anička Klimtová, 5.B 

 

Z ČEHO MAJÍ STRACH UČITELÉ NAŠÍ ŠKOLY? 
Paní učitelky a pány učitele oslovili: Vojta Mareš, Míra Bartuněk, Kačka Drechslerová, Anička Klimtová 

„V rámci Hallowenského čísla jsme se zeptali učitelů, čeho se nejvíc bojí 
(některé odpovědi nás překvapily). Někdo se bojí, že nepůjde internet, 
jiní pavouků a hadů atd.…“ 

CELÁ REDAKCE VÁS PROSÍ, ABYSTE SI Z UČITELŮ NEUTAHOVALI, 
KAŽDÝ SE NEČEHO BOJÍ 

 

Učitelky:  Knapová – z nemocí   Kubů – z bouřek 

Khýrová – z pavouků  Aberlová - o své děti, večer sama v lese 

pí. vrátná – z hloupých lidí   Tumová – z lotrů  

Slunéčková – z pavouků a hadů Jiskrová – z nepřejícnosti a závisti 

Nevečeřalová – z lidské hlouposti Hesová – z ničeho! ☺ 

 

 

Učitelé:  Smola – z neúspěchu, z budoucnosti 

   Eisman – z nudy    Sůva – neví 

   Labák – že nepůjde internet  Čížkovský – z úrazů, nemocí 

 Schwarzbacher – z velkých psů  Hána – z hmyzu 

 Řehák – ze ztráty zdraví, z „bezmozků“  

Purkar, Aberl – z ničeho! ☺  Rozsnyó – z chorob, nemocí 

  Pavelka – z neslušnosti mezi studenty  
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Mírovo hudební okénko…    Míra Bartuněk, 6.C 
 
Když se blíží Halloween, spousta skupin se na své koncerty oblékne do kostýmů. Někdy 
je strašidelný zjev součástí jejich image. 
Shromáždil jsem pro vás pár takových fotek. 
 

 
 

 

 

 

 

skupina Kiss       skupina Green Day 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

skupina Metallica 

skupina Linkin Park 

  

skupina SlipKnot Till Lindemann ze skupiny Rammstein 
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE… 

1) EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 

Oficiálním datem Evropského dne jazyků je 26. září. Na konci září a v prvním týdnu 
v říjnu uspořádali někteří vyučující jazyků, zeměpisu a tvořivých činností pro své 
žáky netradiční hodiny. Výsledkem jsou zajímavé práce, které si můžete 
prohlédnout na velké výstavce před sborovnou. 

2) ČTENÁŘSKÝ KLUB 

V letošním školním roce v Jesenici funguje tzv. Čtenářský klub, který vedou paní 
učitelka Khýrová a pan učitel Smola. Do klubu zatím chodí 15 žáků. Každé setkání 
trvá hodinu a půl a stihne se během něj spousta věcí. Hlavní náplní je vždycky čtení 
– každý může číst, co chce, a může u toho sedět nebo ležet, kde chce. Potom všichni 
odpovídají na otázky o knížce a povídají si o svých zážitcích s ostatními. Kromě 
čtení se na setkáních také hrají scénky, vymýšlí se nejrůznější nápady a píšou se 
vlastní příběhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) ŠKOLNÍ PARLAMENT

Nové tváře jesenického

školního parlamentu
Jako každý nový školní rok se v Jesenické základní škole řeší, kdo 
se stane hlavou parlamentu. Při první středeční schůzce 
parlamentu se odhlasovaly nové tváře, které povedou školní 
parlament přes celý školní rok. 

Tento školní rok se stali předsedy 
je velká zodpovědnost. Předseda hovoří s
návrzích ŽP, dále vede setkání parlamentu a pravidelně hovoří s
žákovský parlament založil svůj facebookový profil s

 

Rozhovor s předsedy parlamentu

Zeptali jsme se nových předsedů parlamentu na

Co plánujete v tomto školním roce v
Rozhodně adopci zvířete, rozvoj FB stránky, zachování akcí, trička pro parlamentáře, chodit na 
učitelské porady a větší komunikaci s

Jak probíhají přípravy na parlament?
Vždy se sejdeme 30 minut před začátkem parlamentu, komunikujeme se starým vedením 
parlamentu, komunikujeme s vedením školy a projed
Horákovou. 

Je práce předsedy náročná? 
Časově ano, ale baví nás to. Někdy musíme i dohánět učivo.

Kolik hodin se věnujete parlamentu denně?
1 hodinu, někdy i 2. Na začátku roku je práce náročná.

Jak byl založen facebookový profil?
Napadlo to mě (Iveta). Tento profil byl založený už na konci minulého školního roku, 
v posledním měsíci se profil rozvinul. 

Co plánujete na příští jednání? 
Projednat žákovskou službu na chodbách a probereme akce na tento školní rok.
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3) ŠKOLNÍ PARLAMENT 

tváře jesenického 

školního parlamentu 
Jesenické základní škole řeší, kdo 

se stane hlavou parlamentu. Při první středeční schůzce 
parlamentu se odhlasovaly nové tváře, které povedou školní 

o školní rok se stali předsedy Iveta Tranová z 9.B a Filip Trávníček také z
je velká zodpovědnost. Předseda hovoří s učiteli a vedením školy o myšlenkách, nápadech a 
návrzích ŽP, dále vede setkání parlamentu a pravidelně hovoří s ředitelkou školy. Tento rok si 
žákovský parlament založil svůj facebookový profil s názvem Žákovský parlament ZŠ Jesenice

Článek zpracovali redaktoři pod vedením Olivera Parikrupy, 7.C

předsedy parlamentu 

Zeptali jsme se nových předsedů parlamentu na pár otázek. 

tomto školním roce v parlamentu? 
Rozhodně adopci zvířete, rozvoj FB stránky, zachování akcí, trička pro parlamentáře, chodit na 
učitelské porady a větší komunikaci s paní ředitelkou. 

Jak probíhají přípravy na parlament? 
sejdeme 30 minut před začátkem parlamentu, komunikujeme se starým vedením 

vedením školy a projednáváme nápady s paní učitelkou 

Časově ano, ale baví nás to. Někdy musíme i dohánět učivo. 

hodin se věnujete parlamentu denně? 
1 hodinu, někdy i 2. Na začátku roku je práce náročná. 

profil? 
(Iveta). Tento profil byl založený už na konci minulého školního roku, 

posledním měsíci se profil rozvinul.  

Projednat žákovskou službu na chodbách a probereme akce na tento školní rok.
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Filip Trávníček také z 9.B. Post předsedy 
učiteli a vedením školy o myšlenkách, nápadech a 

kou školy. Tento rok si 
Žákovský parlament ZŠ Jesenice. 

Článek zpracovali redaktoři pod vedením Olivera Parikrupy, 7.C 

Rozhodně adopci zvířete, rozvoj FB stránky, zachování akcí, trička pro parlamentáře, chodit na 

sejdeme 30 minut před začátkem parlamentu, komunikujeme se starým vedením 
paní učitelkou 

(Iveta). Tento profil byl založený už na konci minulého školního roku, 

Projednat žákovskou službu na chodbách a probereme akce na tento školní rok. 



Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice ☺ 
 

4) EVROPSKÝ DEN ZÁCHRANY LIDSKÉHO ŽIVOTA 

Dne 16. 10. se koná tzv. Evropský den záchrany lidského života. Pan učitel Řehák si pro 
všechny třídy připravil velmi zajímavou přednášku o důležitosti první pomoci. Žáci si 
mohli také prakticky vyzkoušet AED defibrilátor. 

 

 

 

 

Hororová jídla 

Co byste opravdu jíst nechtěli? 

Hákarl je islandské národní jídlo ze shnilého grónského žraloka. Turisté, 

kteří zřejmě nedokáží ocenit islandskou gastronomii, tvrdí, že je to nejhorší 

nejodpornější a nejsmradlavější věc, jakou kdy jedli. Jeho odporná 

hnilobná chuť soupeří s ještě odpornějším čpavkovým zápachem, před 

kterým se neschováte. 

 

 Hákarlu s úspěchem konkuruje další oblíbená severská lahůdka, kterou je 

švédské Surstromming, čili shnilí sledi. Prodávají se v konzervách, které 

už jsou patřičně vyboulené a po jejichž otevření uvidíte staré shnilé ryby. 

Proces kvašení totiž pokračuje až do chvíle, kdy plechovku otevřete. 

Pokrm prý vypadá i smrdí stejně odporně.  

 

Dalším lákadlem je oblíbená snídaně Japonců - natto. Jedná se o zkvašené sojové 

boby, které jsou velmi, velmi lepkavé a mazlavé. Zasvěcení říkají, že páchnou, jako když 

se ožení čpavek s hořící pneumatikou a na stupnici lákavosti k jídlu mají stupeň nula. 

 

Při návštěvě Sardinie se rozhodně vyhněte sýru Casu 

Marzu, jehož dovoz Evropská unie pro jistotu zakázala. Je 

zvláštní tím, že jsou do něj záměrně nasazeny larvy červů a konzumuje se až 

ve vysokém stadiu rozkladu i s živými larvami. Ty jsou dlouhé kolem 8 mm 

a dokáží vyskočit až do výšky 15 cm.                                                                               

Podle internetu připravila Anička Součková, 5.C 



 

Vzpomínky na 

Říjnové volby…
Ve dnech 20. a 21. října se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Víte vůbec, o jaké 
volby šlo?     

Co to jsou volby? 

Volby jsou hlavním mechanismem demokracie, 
země. Občané tak volí své zástupce, vybírají je
o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel České republiky.

Kdo letos vyhrál? 

Vyhrálo politické hnutí ANO 2011 s 29,64 %
daleko za ANO byla ODS s 11,32 %;
kousek za ODS se umístila Pirátská strana s 10,79 %
hned za Piráty se umístilo SPD s 10,69 % hlasů
na pátém místě se umístilo KSČM se 7,76 % hlasů
za Komunisty se umístila ČSSD se 7,27 % hlasů
po ČSSD se umístila KDU-ČSL s 5,8 %
za KDU-ČSL se umístila TOP09 s 5,31 %
jako poslední se do Poslanecké sněmovny dostalo hnutí STAN

Časopis JesDay vydávají žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice 

Vzpomínky na dovolenou…

Říjnové volby… 
Ve dnech 20. a 21. října se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Víte vůbec, o jaké 

       

Volby jsou hlavním mechanismem demokracie, kterým občané vybírají politiky a podílejí se tak na chodu 
volí své zástupce, vybírají je při hlasování. Zvolení politici tak získávají právo rozhodovat 

o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel České republiky. 
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Ve dnech 20. a 21. října se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Víte vůbec, o jaké 
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kterým občané vybírají politiky a podílejí se tak na chodu 
získávají právo rozhodovat 


