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HALLOWEENSKÉ ČÍSLO 
 

 

Co v něm najdete? 

● celým časopisem dýchá halloweenská atmosféra ● objeví se v něm děsivé 

křížovky ● vaše tvorba ● strašidelné příběhy ● návody pro kostýmy, drinky a make-up 

● výsledky soutěží ● básně na zamyšlení ● fakta o Halloweenu ● filmový kvíz 

Titulní obrázek nakreslila Stella Štefánková. 

 



Úvodní slovo šéfredaktora 

Za dobu publikování časopisu se redakci povedlo překročit několik milníků, ale 

tím zdaleka největším je minulé číslo – mající 44 stran!  Pro srovnání – dosud 

největší 2. číslo ročníku 2014 mělo 28 stran. Potěšil nás váš ohlas – museli jsme 

přidělávat výtisky a dalo nám to pěkně zabrat. S novým školním rokem tedy 

měníme „taktiku“ vycházení časopisu. Bude vycházet častěji a s méně stranami. 

Minulé číslo se totiž dost špatně secvakávalo a vynaložili jsme velké úsilí, 

abychom všechny časopisy hezky připravili. 

Začátek školního roku se nesl ve znamení změn. Otřepaná fráze, co? Třídy dostaly 

bezkontaktní čipy, pomocí nichž si mohou žáci školy otevřít vchod i v době, kdy 

bývá zavřený.  

Z mého úhlu pohledu: 

Nelíbí se mi, že tak ztrácíme soukromí, ale na druhou stranu se učitelé rychle 

dozvědí, který žák chodí pozdě. Zaslechl jsem mezi spolužáky: „Jo, jsme moderní 

škola!“ 

Já osobně si myslím, že to není tak důležité. 

 

A také je tu jiný pohled - kdo nám zaručí, že ony čipy neumí vystopovat polohu 

na dálku? :-D Nerad bych se pouštěl do vod konspiračních teorií – pouze vtipkuji. 

Čipy, co jsme dostali, nic takového díky bohu nedělají. 

Nebo ano? Je to strašidelná představa a v našem čísle najdete víc děsivých 

příběhů. 

Tak čtěte a bojte se bavte se. 

David Strnad, 9. B 
 

Toto číslo pro vás připravili: 
 

Nikol Kelíšková 6. A,  

Viktorie Kostelková  6. A,  

Bianca Kučerová 6. A,  

Oliver Ludvík 8. B,  

Stella Štefánková 6. A,  

Eliška Vrágová 8. B  

a šéfredaktor David Strnad 9. B 

 

 

 

 

 

 

Pirátku nakreslila 

Veronika Janůšová,  

5. A      

 



Výsledky podzimních soutěží 

 

Jak dobře jdou dětem přírodovědné předměty, o 

tom se mohly přesvědčit ve středu 14. října 2015 v 

mezinárodní soutěži „Přírodovědný klokan“, ve 

kterém je čekalo několik různě obtížných úloh z 

fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a 

matematiky. Zapojit se mohli žáci 8. a 9. tříd. 

Paní učitelka Frenzlová a pan učitel Novotný 

 

 

 

 

  

Logická olympiáda 

1. místo - Bára Mahdalová 5.A, Filip Javor 9.B 

2. místo - Tom Novák 5.B, Anička Plášková 9.A 

3. místo - Petr Meindlschmid 4.A, Ondra Kobsinek 9.A 
 

Přírodovědný Klokan 

1. místo - Jakub Mahdal 8.A 

2. místo - Filip Javor 9.B 

3. místo - Oliver Ludvík 8.B 
 

Člověk 

Člověk je jen pouhá bytost. 

Měl by v sobě cítit lítost. 

O sobě si člověk hodně myslí. 

Až se z toho jako pán pyšní. 

Měl by se nad sebou zamyslet. 

A taky trochu přemýšlet. 

Člověk jako král si chodí. 

Přitom toho tolik neví. 

Nejraději peníze má. 

Příroda to pak odpyká. 

Respektujeme matku přírodu. 

Od léta až do podzimu. 

Veronika Surá 7.A 

 

 

Halloweenská dnes je noc 

Halloweenská dnes je noc, 

duchů a démonů je tu moc, 

i čarodějnice jsou tu s nimi, 

ach, lidi, pomozte mi! 
 

Otevřené dlaně ke mně dávají, 

valí se na mě a zpívají: 

“Koledu, nebo ti něco provedu.“ 

Já nohy na ramena beru. 

Bianca Kučerová 6. A 

 

Čarodějka na koštěti 

Čarodějka na koštěti, 

dnes k nám, děti, přiletí. 

Tváře celé od uhlíků, 

ruce černé od sazí. 
 

Na obloze kromě baby, 

létá malý netopýr. 

Koukej na něj, jak tam krouží, 

namaluj ho na papír. 

Bianca Kučerová 6. A 

Vesmír 

Vesmír nekonečný je, 

kdo ví, co v něm skutečně je. 

Planety, hvězdy, komety, 

mám z toho smíšené pocity. 

Já jak člověk na Měsíc dívám se, 

jak tam v noci svítí na té obloze. 

My lidé dosud jediní jsme, 

jiný život zatím neobjevili jsme. 

Vesmír je moc daleko, 

chtěla bych si šáhnout na něho. 

Marťana si představit nedokážu, 

ale co když tam někdo žije v Marsu. 

Vesmír nekonečnou plochu zabírá, 

ale nikdo si tam nezadýchá. 

Veronika Surá 7.A 

Básně nejen o Halloweenu 



 

 

 

Omalovánka 

Vymaluj obrázek libovolnými 

barvami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zeměkoule 

Můj svět je nádherný. 

Ale příliš velký. 

Zeměkouli chci znát. 

A proto se mi o ní musí zdát. 

Zeměkoule je koule, 

která lidi prokoukne. 

Je v ní hudba, tanec, zpěv a radost. 

Smutek a lítost. 

Pro mě je to nádhera. 

Ale co pro dalšího člověka? 

Lidé na ní jsou moc hodní. 

Ale také co z ní chtějí. 

Životy si znečišťujeme. 

A taky za to trpět budeme! 

Živočichové vymírají. 

A lidé zase umírají. 

Lidé do přírody rádi chodí. 

Ale po sobě si neuklidí. 

Vsadím se, že za sto let. 

Nebude to jako dnes! 

Veronika Surá 7.A 

 

Rýmy žáků ze 7. C  

 Byl jeden pes, 

ten jednou štěk. 

Na zahradu vyšel, 

bolela ho kyčel. 

Denisa Bartošová 

 

My máme psa. 

Říkáme jí Gába. 

Ráda dělá hopsa. 

Je to trochu žába… 

Veronika Vápeníková 

 
Doma 

Babička nádobí myje, 

maminka nápoj pije, 

tatínek špínu škrábe, 

až ho bolí prst 

a já bonbonů mám 

plnou hrst. 

Jakub Hrdlička 

 

Malý slon 

V kostele zvoní zvon. 

Na zahradě nám 

vyrostl slon. 

Má malý chobot, 

nedá ho ani do bot. 

Jakub Vrága  

 

V žákovské pětka, 

je jako Brno, 

ven už nepůjdu, 

učím se zrno. 

Adéla Jahodová 

 

 

 

 

Je tu rým, 

bude šprým 

Lukáš Szitai 

 

 

 

 



Téma - HALLOWEEN 
Pár fakt o něm 

 Původem irský svátek dnes ctí hlavně anglofonní země (tedy USA, 

Velká Británie, Kanada, Austrálie či Nový Zéland) 

 Etymologie slova Halloween pochází z názvu „Předvečer všech 

svatých“ 

 Slaví se 31. října, v době, kdy zde uctíváme památku zemřelých 

 Nese křesťanský, ale i kulturní význam 

 Děti se oblékají do různorodých kostýmů, aby si vykoledovaly drobné 

sladkosti 
 

Svítilna Jack-o‘-Lantern  

Symboly Halloweenu si představíte po krátkém dumání. Strašidelná atmosféra, 

koledování v roztodivných kostýmech a s tím spojené sladkosti… Ale samozřejmě 

i halloweenské dekorace, jež doplňují atmosféru původem irského svátku. Těmi 

nejvýraznějšími se bezpochyby staly dýně, k nimž nejen Američané chovají 

velkou úctu. V každé domácnosti se při Halloweenu jedna objeví – v podobě 

svítící dýně. Ke svítilně pojmenované jako Jack O‘ Lantern se váže zajímavá 

historka. Popisuje trampoty pijana jménem Jack, který se během halloweenské 

noci upil k smrti. Když ho chtěl ďábel vzít do pekla, ukecal pána pekel, aby mu 

nabídl poslední drink. Jenže oba postrádali peníze, tak Jack jmenovaného 

poprosil, jestli by se neproměnil v šest pencí – což zaplatí celé pití. Jakmile ďábel 

zacinkal o stůl coby šest malých penízků, Jack ho uvěznil ve své kapse. Odmítal 

mu vrátit svobodu, dokud neslíbí, že přijde znovu až za rok. Ďábel tedy souhlasil. 

Po roce Jack opět umíral s lahví v ruce, takže se ďábel ocitl před ním. Přemýšlel, 

jak obelstít starého ďábla, když v tom uviděl jabloň. Nabídl ďáblovi, ať si dá 

jablko, a protože tam nedosáhl, vylezl Jackovi na záda. Poté Jack vyryl do 

kmene kříž, čímž ďábla zase uvěznil. Nyní se přel o celoživotní volnost, a tak se 

ďábel uvolil i k tomuto kroku. Čas plynul, ovšem Jack se nepoučil. Tentokrát už 

definitivně podlehl… Zjevil se v nebi, kam ho nepustili. Zkoušel to také v pekle, kde 

jej ďábel odmítal přijmout. Jack proto bloudí světem, ale na cestu dostal žhnoucí 

hromadu uhlí. Tou napěchoval dýni. Lidé z toho důvodu nechávají svítilnu Jack-

o-Lantern před svým prahem nebo na okně, aby jim přinášela štěstí a 

ochraňovala jejich domácnost. Jacka-o‘-Lanterna si můžete vyrobit velmi 

jednoduše; stačí vám dýně, nůž, lžíce, nádoba a trocha umu.  

David Strnad, 9. B 

Solárium 

Jedna žena byla na dovolené u moře, ale 

počasí se nevydařilo. Aby byla opálená a 

hezká, každý den chodila do solária. Když se 

vrátila domů, šířil se kolem ní podivný zápach. 

Její kolegové v práci ji požádali, aby se častěji 

sprchovala, ale žena samozřejmě věděla, že 

se sprchuje každý den, takže šla jednou 

k lékaři!!! Lékař zjistil, že se jí zavařují vnitřnosti a 

začínají hnít! Zemřela krátce poté… 



Postup 

1. Do misky dáme umyté kiwi a jeden 

hrnek vody, mátu. 

2. Všechno rozmixujeme a dolejeme 

minerálkou. 

3. Minerálkou dodáme bublinkový 

efekt a bude víc chutnat tak… 

“halloweensky“ 

4. Nalejeme to do laboratorních 

skleniček, přidáme led a brčko. 

DOBROU CHUŤ! 

 

Záhadná kaplička 

Před několika měsíci jsem šla s kamarádkou na Skalky, kde je stará kaplička. 

Pořád nás zajímalo, co je uvnitř, a tak, když jsme objevily shnilé prkno, sundaly 

jsme ho a šly dovnitř. Nemohly jsme uvěřit tomu, co jsme uviděly!!! Za oltářem stál 

nějaký kněz. Strašně jsme se vyděsily a utekly ven. Asi po dvou hodinách dějepisu 

jsme se dozvěděly, že asi před třemi lety tam byl onen muž smrtelně pobodán 

vykradači kaplí.         Bianca Kučerová 6. A 

 

NÁPADY NA HALLOWEEN                

 

Halloweenské oči 

Připravila jsem si pro vás jeden halloweenský recept, který 

nazývám „halloweenské oči“. Je to sladký recept.  

Budeme potřebovat:  

Oreo (je na vás kolik si toho koupíte), lentilky, gelovou potravinářskou barvu (je 

zase na vás jakou si zvolíte) a nějaký talíř na co to dáme. 

Vezmeme si Oreo a začneme ho oddělávat od sebe tak, 

aby na jedné straně zůstala ta bíla naplň. A začneme na to 

dávat lentilky.  

Vezmeme si gelovou potravinářskou 

barvu - já jsem měla červenou a 

uděláme jako kdyby takové kruhy okolo 

toho. A z toho povedou červené žilky. No a máme hotovo!!  

Dobrou chuť! 

Eliška Vrágová 8. B 

 

Make-up na Halloween (nebo na karneval) 

1. Na obličej si naneste jakýkoli krém na pleť (ale nepřehánějte to)a na to si 

dejte mouku, ale pozor, abyste si to nedali do očí!  

2. Když to máte, tak si dejte bílé stíny na oči a na bílé černé. 

3. Měla by vám vzniknout kouřově šedá (když nevznikne tak nevadí ). 

4. Ještě rudou rtěnku a tvářenku. 

A je to!     Nikol Kelíšková, 6. A 
 

Laboratorní koktejl 

Ingredience na laboratorní koktejl 

 1 hrnek (220ml)vody 

 Pár lístků máty 

 4 kiwi 

 Minerálka neochucená (jemně 

perlivá) 

Viktorka Kostelková, 6. A 



 

1. Je to slizký živočich s ulitou 

2. Převáží lidi vzduchem 

3. Lepíme s tím ve škole 

4. Počítáme to v matematice 

5. Co následuje po létu? 

6. Anglicky středa 

7. Menší než oceán je? 

8. Je to velké oranžové ovoce 

9. Je to malé a žluté ovoce 

Tajenka: _____________________ 

 

1. Létají na koštěti 

2. Barvy Halloweenu jsou černá a 

3. Tyčinka, která se dostává za koledu 

4. Dělá to pavučiny 

5. Upíři se mění v 

6. Mls na tyčce 

7. Za koledu dostaneš 

8. Když měsíc blokuje slunce je 

9. Koledovat se chodí v 

10. Na Halloweenu se svítí 

11. Neživá bytost co leká lidi 

12. Americká sladkost ve tvaru kruhu 

Tajenka: Vyřezané dýni se říká 

„___________________________“ 

 

 

Halloweenské křížovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížovku vymyslela Bianca Kučerová 
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Prověřte si své znalosti ve filmovém Kvízu filmových expertů. 

 

1. V komedii Návrat do budoucnosti 

2 cestuje hlavní  hrdina Marty do 

budoucnosti, aby zachránil svého 

syna. Do kterého roku se přesune 

strojem času dr. Browna? 

a) 2015 

b) 2035 

c) 2050 

d) 2121 
 

2. Ve filmové sérii bojuje Harry Potter 

a jeho přátelé proti tomu, jehož 

jméno se ani nevyslovovalo. Jak 

se jmenoval tento pán zla? 

a) Lord Stark 

b) Lord Karstark 

c) Lord Redwine 

d) Lord Voldemort 
 

 

3. V jakém filmu vystupovali 

teenageři Hazel a Augustus? 

a) Taková moderní rodinka 

b) Hvězdy nám nepřály 

c) Intelstellar 

d) Fakjů pane učiteli 
 

4. Do jakého žánru spadá  

Hra o trůny? 

a) sci-fi 

b) fantasy 

c) středověké fantasy 

d) komedie 
 

5. Kdo je Snoopy? 

a) kluk 

b) děvče 

c) pes 

d) želva 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Malí roztomilí žlutí mimoni tu byli 

odpradávna a jejich životním 

cílem je sloužit tomu největšímu 

darebákovi široko daleko.  Ale 

páníčkové se jim ztrácí. Komu 

nakonec slouží? 

a) Gruovi 

b) Bruovi 

c) Cruovi 

d) Crulovi 
 

7. Jak se jmenuje Drákulova dcera 

z filmu Hotel Transylvánie? 

a) Kavis 

b) Mavis 

c) Pavis 

d) Blavis

1
a

 

2
c

 

3
b

 

4
c

 

5
c

 

6
a

 

7
b

 

 HODNOCENÍ          Za správnou odpověď  máš 1 bod. 

1 – 2 bodů  – Moc toho o současných filmech nevíš, asi 

se věnuješ něčemu jinému. 

3 – 4 bodů – Hezký průměr! 

5 – 6 bodů – Filmy tě zajímají, hodně toho víš. 

7 bodů – Jsi filmový expert, blahopřejeme!!! 

 

Zajímavost 

Režisér Pierre Coffin namluvil 

hlasy všech 899 mimoňů. I když 

se vám může zdát, že jen 

žbrblají a občas použijí slovo 

Bannana, není tomu tak. Jazyk 

vznikl zkomolením angličtiny, 

španělštiny a francouzštiny a 

všechna slova se dají přeložit. 

 

http://www.csfd.cz/tvurce/53938-pierre-coffin/


 


