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Dušičky x 

Halloween 
Dušičky 

ušičky, neboli 

památka zesnulých, 

která připadá na 2. 

listopadu, je dnem, kdy se 

římskokatolická církev 

modlí za zemřelé. Oslava 

dušiček se odvíjí od svátku 

Všech svatých, který se 

slaví, kdy Keltové 

oslavovali konec roku, 

v noci z 31. října na 1. 

listopadu.  Věřilo se, že se 

duše zesnulých v tento čas 

vracejí na zemský povrch, a 

živí mohou navštívit 

podsvětí. Tradice v tento 

den zapalovat ohně a svíčky 

pochází od Keltů i Slovanů, 

kteří věřili, že oheň očišťuje 

a světlo pomáhá chránit před 

zlými a potměšilými duchy. 

Tradici svátku je svou 

podstatou a znaky nejvíce 

věrná oslava Halloween. 

  

 

Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat 

Odilo, který se snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. V zemích s křesťanskou 

tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na 

něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru a věčný život a demonstrovat 

přesvědčení, že život hrobem nekončí.                             Patrik Janča, 8.třída 

D 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Halloween
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Halloween 

alloween je anglosaský lidový 

svátek, který se slaví 31. 

října, tedy den před 

křesťanským svátkem Všech svatých, 

z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti 

se oblékají do strašidelných kostýmů 

a chodí od domu k domu s tradičním 

pořekadlem Trick or treat (Koledu, 

nebo vám něco provedu), a koledují 

o sladkosti. 

Svátek se slaví většinou v anglicky 

mluvících zemích, převážně 

v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku, Austrálii,… 

Název vznikl zkrácením anglického 

„All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer 

Všech svatých“. Zvyky Halloweenu se 

rozvinuly v Irsku na základě zvyků 

oslavy svátku Všech svatých, který 

byl přenesen do Irska z Říma. Opírají 

se o původně židovskou tradici 

slavení svátků již od předchozího 

večera, neboť Židé počítali začátek 

dne již předchozím západem slunce. 

Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. 

století do USA, kde se všeobecně 

rozšířil, a odtud ho z Ameriky 

přejímaly další země. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou 

vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, 

zvané jack-o'-lantern, 

dále čarodějky, duchové, černé 

kočky, košťata, oheň, příšery, 

kostlivci atd. Typickými barvami 

jsou černá a oranžová.    

Patrik Janča, 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._říjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._říjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Všech_svatých
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_království
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_království
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austrálie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Všech_svatých
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dýně
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack-o%27-lantern
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čarodějnictví
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oheň
https://cs.wikipedia.org/wiki/Černá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oranžová
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Dušičky nebo Halloween? 

Zeptali jsme se: Slavíte dušičky nebo Halloween? 
6. ročník         7. ročník 

 

8. ročník 9. A 

 

9. B       Celkem 
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  Štěpánka Pechová, Kateřina Anna Hladišová, Daniela Náhlíková 6. třída, 

Jan Charvát 7. třída, Eva Smetanová, Tereza Šimčíková, Vendula Hubačová, Pavlína 

Adamcová 8 .třída, Petra Burdová, Kristýna Hauerlandová 9.B 

DIY 

Strašidelný svícen 

Potřebujeme:     

1. Rovnou sklenici (nesmí být vysoká ani moc nízká) 

2. Hedvábný papír (ne bílý a žlutý) 

3. Tavicí pistol a náplně do ní 

4. Černou temperu nebo acrylic 

5. Křídu nejlépe v barvě papíru 

6. Štětec 

7. Tužku  

8. Nůžky 

9. Herkules  

   

 

 

 

 

 

 

 

Vyměříme si papír na sklenici a ustřihneme, aby šířka i výška seděla. 

Přilepíme na sklenici. 

Až uschne lepidlo, předkreslíme si na ni strašidelný obličej. Vezmeme rozehřátou tavicí pistol 

a obtáhneme oči a ústa a děláme napodobení stékajícího vosku, ale nezaplníme oči, jen 

v ústech uděláme zuby. 

Až vše pořádně ztvrdne, očistíme sklenici od nití z lepidla. Můžeme začít barvit, ale 

nezaplníme vnitřek očí a v puse pouze zuby. 

Necháme zaschnout a křídou zvýrazníme kapičky, co jsme udělali tavicí pistolí, rozmažeme a 

ještě   zopakujeme, dokud nebudete spokojení. 

 

                                    Petra Burdová, 9.B 
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Anglická osmisměrka 

 
Najdi: Spider, bat, witch, ghost, mummy, dracula, werewolf, hat, pumpkin, cat, moon, 

costume, skeleton 

 

S T T A C R I P C W 

F P K S * O R U * I 

T L I R O E A M A T 

T C O D * H H P L C 

A O U W E N G K U H 

T S E D E R H I C H 

A T U S N R E N A A 

T U * S K O E E R T 

A M L E T O O W D N 

B E * * * Y M M U M 

 

 

Tajenka……………………………………………………………………               Petra Burdová, 9.B 
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Zpívej s Halloweenem 

This is Halloween  

Kluci a holky každého věku 

Chcete vidět něco 

neobyčejné? 

Pojďte s námi a uvidíte 

Tohle, naše město 

Halloween 

 

Tohle je Halloween, Tohle 

je Halloween 

Dýně ječí v tichu noci 

Tohle je Halloween, Tohle 

je Halloween 

Šprým nebo dárek dokud 

sousedé nezemřou děsem 

To je naše město, každý ječí 

Ve městě Halloweenu 

 

Jsem ten, kdo se schovává 

pod tvojí postelí 

Zuby špičaté a oči červeně 

žhnoucí 

Jsem ten, kdo se schovává 

pod tvými schody 

Prsty jako hady a pavouci v 

mých vlasech 

 

Tohle je Halloween, Tohle 

je Halloween 

Halloween! Halloween! 

Halloween! Halloween! 

V tomto městě, které 

nazýváme domovem, 

Každý oslavuje dýňovou 

píseň 

V tomto městě, nemilujete 

to tu? 

Každý čeká na další 

překvápko 

 

 

Za tamtím rohem se muž 

schovává v odpadkovém 

koši 

Něco teď čeká,až se to 

vrhne, a na to, jak budeš 

ječet 

Ječ! Tohle je Halloween 

Červená a černá, slizká 

zelená 

Nejste vyděšení? 

No, to je prostě fajn 

 

Řekni to jednou, řekni to 

dvakrát 

Chop se šance a hoď kostky 

 

Vznášej se s měsícem v 

tichu noci 

Každý ječí, každý ječí 

V našem městě Halloweenu! 

 

Jsem klaun s podrápaným 

obličejem 

Tady v záblesku a zmizel 

jsem beze stopy 

Já jsem ten "kdo", když 

voláš "Kdo je tam?" 

Jsem vítr proudící tvými 

vlasy 

Jsem stínem v noci na 

měsíci 

Plnící tvé sny po okraj 

děsem 

 

Tohle je Halloween, tohle je 

Halloween 

Halloween! Halloween! 

Halloween!   

Halloween! Halloween! 

Halloween! 

 

Všude jen láskyplní neználci 

Život není zábavný bez 

dobré hrůzy 

Tohle je naše práce, ale 

nejsme zlí 

V našem městě Halloweenu 

 

V tomhle městě 

Nemáte to tu rádi? 

Každý čeká na další 

překvápko 

Kostlivec Jack tě může 

zezadu chmatnout 

A ječet jako smrtonoška 

Až z toho vyskočíš z kůže 

 

Tohle je Halloween, každý 

ječí 

Nemohl bys prosím udělat 

místo pro mimořádného 

chlapíka 

Náš pan Jack je král 

dýňového pole 

Každý provolává dýňového 

krále 

 

Halloween! Halloween! 

Halloween! Halloween! 

V tomhle městě, které 

nazýváme domovem, 

Každý oslavuje dýňovou 

píseň 

La la-la la, Halloween! 

Halloween! 

 

 

Daniela Smetanová, 9.B
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Grand Theft Auto: San 

Andreas (GTA:SA) je 

akční počítačová hra od 

firmy Rockstar Games. San 

Andreas je 

třetí trojrozměrná hra ze 

série GTA a osmá hra ze 

série v pořadí celkem. Hra 

byla vydána roku 2004, 

původně pouze pro 

konzoli Playstation 2. Verze 

pro 

konzoli Xbox a Microsoft 

Windows byla vydána o rok 

později. 

V roce 2014 jsme se dočkali 

na oslavu 10 let existence 

hry i verze 

pro Android, iOS a Window

s Phone. 

 Postavy: 

Carl Johnson (přezdívaný 

„CJ“) vyrůstal v 

problematické rodině se 

dvěma bratry (Sweet, 

Brian), sestrou (Kendl) a 

matkou (Beverly) bez otce, 

který mu zemřel již v mládí. 

Carl po smrti jeho bratra 

Briana z Los Santos odjíždí 

do Liberty City. Z Liberty 

City se do Los Santos vrací 

až po pěti letech na matčin 

pohřeb. 

Sean Johnson (přezdívaný 

„Sweet“) je nejstarší z bratrů 

Johnsonových. Po smrti otce 

převzal zodpovědnost za 

zbytek rodiny. Stal se 

členem gangu a později ho 

začal i vést. I přes všechny 

nekalé věci, co v životě 

udělal, se snaží držet dál od 

drog a jeho gang se obchodu 

s drogami neúčastní. Smrt 

bratra Briana dával za vinu 

jeho druhému bratru Carlovi 

a ten kvůli nátlaku, který na 

něj Sweet vyvíjel, odešel do 

Liberty City. To, že Carl 

opustil rodinu v těžké 

situaci, mu Sweet neodpustil 

a i po jeho návratu ho 

považoval za slabocha. 

 Příběh: 

Příběh se točí kolem 

černošského gangstera Carla 

„CJ“ Johnsona, který se 

roku 1992 vrací do rodného 

Los Santos poté, co se 

dozví, že byla jeho matka 

zavražděna. Zde nachází 

svou rodinu a pár 

zbývajících členů 

rozpadajícího se gangu 

Grove Street Families. CJ 

postupně odhalí, kdo za 

vraždou stojí, a obnoví sílu 

svého gangu. 

 Lokace: 

Hra se odehrává ve 

fiktivním státě San Andreas 

se třemi největšími 

fiktivními městy Los Santos, 

San Fierro a Las Venturas a 

v jejich okolí. Předlohou 

celé oblasti se staly 

americké 

státy Kalifornie a Nevada, 

města Los Angeles (Los 

Santos), San Francisco (San 

Fierro), Las Vegas (Las 

Venturas) a zlom San 

Andreas, který dal jméno 

celému fiktivnímu světu a 

zároveň hře její podtitul. 

Celková rozloha povrchu 

města je zhruba 29,58 km² 

Hráči mohou vylézt na 800 

m vysokou. 

        Martin Štecher, 8.třída 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rockstar_Games
https://cs.wikipedia.org/wiki/3D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_(s%C3%A9rie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Playstation_2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Xbox
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://cs.wikipedia.org/wiki/Android_(opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m)
https://cs.wikipedia.org/wiki/IOS
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gangster
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nevada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlom_San_Andreas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlom_San_Andreas
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Příběhová hororová arkádovka. O tom, jak 

hra dopadne, rozhodujete vy svými 

rozhodnutími.. všichni mohou umřít nebo 

přežít,  opravdu záleží jen na vás! 

 Hra vám nedává falešnou iluzi o 

rozhodování. Vede vás svou cestou studio 

Sony Computer Entertainment - si s tímto 

opravdu vyhrálo, hra vyšla letošního roku 

jako exkluzivita na PS4. Ze začátku o hře 

nebylo mnoho známo, ani se vývojářům 

nedivím. Příběh začíná neobjasněnou smrtí 

dvojčat Hannah a Beth Washington na 

rozlehlé horské chatě jejich bohatého otce, 

na které slaví se svými kamarády Mattem, 

Mikem, Chrisem, Emilly, Ashley, Sam a 

Jessicou. Zbytek hry se odehrává o rok 

později na tomtéž místě, na které všechny 

sezve Josh, bratr zemřelých sester, a všechny 

poprosí, aby dorazili i přes strašlivou tragédii, 

co se stala, a tak na jeho žádost přijedou. Už 

od začátku zjišťujete, že má hra mnoho 

společného s magickou a mystickou energií, 

sbíráte tothemy ,které vám nastíní, co se 

může, ale nemusí stát. Zatím to nezní moc 

hororově, že? Nebojte, to přijde!Po čase vás 

vyleká jakýkoliv zvuk, skřípnutí a samovolné 

prásknutí dveří, které poté „kupodivu“ 

nejdou otevřít. Čím víc z příběhu odhalíte, tím 

víc si myslíte, že vás nic nevyleká, avšak opak 

je pravdou. Čím víc víte, tím víc se lekáte. 

Všichni se rozdělí a pak se spojí, psycho 

maniak se snaží všechny zabít, a nebo ne? Do 

hry se vžíváte a užasle hledíte na grafiku 

s otevřenou pusou, jak je všechno realistické, 

soundtrack a příběh vám s tím ještě 

pomohou.         

 

   Daniela Smetanová, 9.B
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Pokračování z minulého 

čísla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličák 

 

1.     2.     3. 

 

Břišní svaly 

1.      2. 

 

  

Aaaa, klasika, odpočinek... :)     

 

                                                    Kristýna Hauerlandová 9.B, Filip Kupec 9.A 

 

                            

CVIČENÍ S 
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1.Budeme potřebovat: zavařovací sklenici, tempery, sklenici s 

vodou, štětec, černý a bílý papír, tenký karton, lepidlo, nůžky, 

mašličku na dozdobení a izolepu 

  

 

  

 2. Vezmeme si zavařovací sklenici a natřeme ji barvou. Dále si 

vezmeme černý papír a po celé dálce spodní části nakreslíme 

různé domečky,hrady,zámky,kytičky... Co vás jen napadne. 

Předkreslené motivy si vystříháme. Až nám barva na sklenici 

zaschne, vezmeme si lepidlo,potřeme vystříhané motivy (na 

stranu, kde je vidět tužka) a nalepíme na sklenici. Nakonec dáme 

dovnitř  zapálenou svíčku. Tak a je to! Jednoduché a velmi 

krásné! :) 

 

 

 

 

 

                                                                                  Tereza Šimčíková, 8. třída    

DDIIYY 
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Otec a syn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

                                                     

                                                                           Eliška Melicharová, 9.A 
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      VTIPY 
 

 

Potkají se tři upíří. První má pusu celou od krve. Druhý celou hlavu od 

krve. Třetí je zakrvácený celý. První se začne chlubit: „Vidíte tamto mrtvé 

stádo ovcí?? To jsem celé vysál!" a druhý odpoví: „Tss, to nic není, já 

vysál celé tamto město!!" Třetí se jen usměje a říká: „A vidíte tamtu věž, 

do ní jsem já vrazil!!" 

 

Co dělat, když 50 zombie obklopí váš dům? 

Doufat, že to je Halloween ! 

 

Potkají se dva upíři před nemocnicí: „Tak co, zase se jdeš rozšoupnout na 

transfúzku?" „Ale kdepak, dnes mi není nějak dobře. Vezmu si jen pár 

použitých obvazů, udělám si čaj a půjdu si lehnout." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké to je, být políben upírem? 

Je to bolest v krku. 
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Sazba: Martin Štecher, 8. třída 


