
 



Halloween 
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 

31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech 

svatých. 

Původ svátku  

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 s expanzí americké 
kultury přejímaly další země.  

 

Jak se slaví ? 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, 

černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová 

Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, 

nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a  „koledují“ o 

sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, 

Novém Zélandu 

Dalšími aktivitami spojenými s Halloweenem jsou výroba 

lucerniček z vydlabaných dýní – tzv. jack-o'-lanterns  

(Jackovy lucerny), navštěvování strašidelných domů, 

přehlídky nebo party strašidelných masek, poslouchání 

strašidelné hudby nebo sledování hororových filmů. 

Podle staré legendy žil Hrozný Jack, který se vyznačoval 

takovou krutostí a zlou povahou, že ho nechtěli vzít ani v 

pekle. Proto od těch dob musí Hrozný Jack chodit 

s vydlabanou tykví a hledat společníka.  

 

 

Halloween je krásný svátek a baví se u něj děti, ale i dospělí. 

Tento zvyk je ale nejvíce oblíbený malými dětmi, protože při něm 

získají spousty dobrot a někdy jim naskočí i husí kůže. 
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Halloween 

 

Ve čtvrtek 31. října 2019 proběhl celoškolní projekt Halloween 

2019 na Leţákovce. Všechny děti měly krásné kostýmy.  Měli 

jsme tam veselé dýně, krásné čarodějnice, rozváţného čaroděje, 

bojovného ninju, spícího netopýra, krvelačného upíra, 

strašidelnou kočku a hrozivé kostry. Ve třídě jsme si nejprve 

vystřihli jednoduchého ducha z papíru a všichni se s ním vyřádili 

po třídě. Pak uţ si pro nás přišla strašidla a šli jsme do tělocvičny. Parlamenťáci si pro ţáky prvního stupně 

připravili tradiční aktivity a hry spojené se svátkem zvaným Halloween. Děti si tak vyzkoušely létání na 

koštěti, skládání kostry, zakousnutí se do jablka, které je přivázané na provázku, přefukovanou "okem", 

omotávání mumie toaletním papírem v druţstvech na čas a další. A ačkoli si úplně všechno všichni 

nevyzkoušeli, alespoň fandili. Ve třídě nás čekalo ještě halloweenské psaní a čarodějné počítání pavouků, 

myší a přísad do kouzelného lektvaru. :-) Myslím, ţe jsme si všichni z II. A Halloween uţili.   

Tř. uč. K. Burešová 

 

Halloween v I. A 

Celý dnešní školní den byl u nás ve znamení Halloweenu. Chodili jsme v maskách, učili se v maskách 

a svačili jsme v maskách. :-) Takţe ... kdybyste za námi dnes přišli, tak byste potkali kostlivce, čarodějky, 

upíry, kouzelníky, vodnici, duchy a spoustu dalších strašidelně roztomilých strašidel. :-)Naši parťáci 

deváťáci a parlamenťáci si pro nás v tělocvičně připravili halloweenské soutěţení, kde jsme si vyhráli 

drobné sladkosti, ale hlavně jsme si uţili legraci!!! Tř. 

uč. J. Chmelařová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STRAŠIDLA OD RYBIČEK (II. A) 

Paní učitelka Stachurová, která má na starost školní časopis Ležákoviny, nás poprosila, jestli bychom se 

mohli vyřádit o hodinách VV a PČ a nakreslit, namalovat, slepit, vyrobit jakékoli strašidlo, vybrat 5 

nejlepších a ta jí poslat do časopisu k otištění. Jenže dětem se strašidýlka tak povedla, že je nakonec 

otiskne všechna. Podívejte se sami a nelekněte se jich. p. uč. Kristýna Burešová 

  
 

 

 

  
 
 

 



 

   
 

   
 

   
 

 
 

  

 
 
 
 

  



 

 
 
 

  
 

   
 

   
 

 

 

  



STRAŠIDLA OD V. A  - DRÁČKŮ 
 
 

 

   
   

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Čarodějnice 

 

 

 

 

 

 

Čarodějnice je ţena provádějící čarodějnictví, to z velké části 

zastupuje kouzlení a magie. Čarodějnice se dělí na dva typy, zlé a 

dobré. 

Zlé čarodějnice vyuţívají černou magii, teda magii nadpřirozeného 

původu. Dobré čarodějnice vyuţívají bílou magii, magii přírodní. 

Kaţdá čarodějnice potřebuje čarovné věci, křišťálovou kouli, hůlku nebo létající koště. Mají taky mezi 

sebou stejný styl oblékání, například klobouk do špičky, plášť a šaty. 

Pro čarodějnici je typické vaření lektvarů. Skutečně zaručený recept na 

lektvar bez uvozovek sice neexistuje a za staletí se ho nepodařilo vytvořit 

ani nejslavnějším mágům, jejich návody společně s vírou, ţe by přeci jen 

mohly alespoň trochu fungovat, se však objevují do současnosti. 

Růžový elixír (elixír lásky z růží) 

Budete potřebovat 5 okvětních lístků z růţe, 1 díl hřebíčku, muškátový 

oříšek, levanduli, plátek zázvoru. 

Ingredience louhujeme zhruba 10 minut v nádobě, získanou šťávu přidáme 

do nápoje svého protějšku. 

 

 

 

 

 

 

 

  



UPÍŘI 
 

 

    Upír či vampýr je legendární bytost ţivící se krví 

ţivých. 

 Upíři se ve svých moţnostech lišili, jejich působnost mohla 

být omezena jen na  dobu noční, kdy strašili své blízké, škodili 

domácím zvířatům. Ráno znovu odcházeli  do svých hrobů, 

protoţe kdyby je zasáhl sluneční paprsek, rozprskli by se. Jako 

první  příchod upíra do vesnice ucítili psi (začali štěkat) a dobytek, 

který se začal plašit. Upír neumírá stářím a je velmi obtíţné jej 

zahubit. 

          Typickým znakem upírů je pití nebo spíš sání krve 

pomocí prodlouţených špičáků,  které mohou být duté, pak jimi 

přímo sají krev, nebo jimi jen prokusují tepny a krev 

 chlemtají. 

          Naprostá většina upírů je nesmrtelných nebo dlouhověkých. Kdyţ nestárnou vůbec,  tak jejich 

podoba ustrnula ve věku, kdy se proměnili v upíra. Pokud se pohybují v  lidské společnosti, skrývají se a 

jednou za čas se stěhují, aby svou podobou a  zvyky (spaní ve dne) nevzbudili pozornost. 

          Další častou vlastností upírů je, ţe se neodráţí v zrcadle. Nedají se vyfotit, nemají  fyzické tělo, 

ale tím ţe nám upír můţe vstoupit do mysli, způsobí, ţe my sami si  jeho obraz promítáme. 

          Mezi jejich další vlastnosti patří zvýšená síla a zlepšené smysly, především  schopnost vidět v 

noci. Někteří upíři létají, chodí po zdech hlavou dolů. Mohou se  měnit v mlhu, vlka, hromadu krys nebo 

červů. Upíři mají často hypnotické,  telekinetické nebo magické schopnosti. 

           Pitím krve se upíři rozmnoţují. Potomek člověka a upíra, nazývaný dhampír, můţe  mít různé 

kombinace upírských schopností a slabostí. Často je například odolný  proti slunečnímu světlu, pro tuto 

vlastnost jsou upíři zváni DENNÍ TVOR. 

          Nejstarším upírem bývá označen DRÁKULA – Vlad III. 

          Drákula proslul uţ za svého ţivota bezmeznou krutostí. 

          Upíra není moţné zabít normálním způsobem. Mezi obvyklé prostředky, jak se ho zbavit patří: 

sluneční světlo, dřevěný kůl do srdce, náboţenské symboly, česnek a  zrcadlo. 

         Po smrti se upír rozpadne na prach. Podle některých pramenů není ani pak zcela  zničen-stačí, 

aby se tento prach dostal do styku s krví a upír se okamţitě regeneruje. Pro úplné zničení můţe pomoci 

prach rozprášit, nejlépe do tekoucí vody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dne 24. 9. jela 9. A, 9. B a 7. A na dějepisnou exkurzi na hrad Svojanov s paní učitelkou Šiklovou a Pažitnou. 

Jeli jsme se podívat na povedené repliky korunovačních klenotů na výstavě s názvem „České korunovační 

klenoty na dosah“ a na hrad Svojanov. 

Měli jsme sraz v 8:00 u školy, odkud jsme vyrazili k autobusu, který už na nás čekal. Zhruba za hodinu cesty 

jsme dorazili na Svojanov. Poté jsme šli na výstavu „České korunovační klenoty na dosah“, kde jsme se 

dozvěděli zajímavosti o životě Karla IV. a českých korunovačních klenotů. Podívali jsme se na středověké 

zbraně a oblečení a nakonec samozřejmě na repliky Svatováclavské koruny, královského jablka a žezla. 

Poté jsme se přesunuli přímo na hrad Svojanov, kde jsme se od středověce oblečených průvodců dozvěděli 

o minulosti hradu a tajemných pověstech, které se k němu vážou. Třeba o správci Rašínovi, který sem 

občas jezdí na ohnivém býku nebo bílé paní Kateřině. Byli jsme se také podívat na středověkou mučírnu a 

na nástroje, které se v ní používali. V domě zbrojnošů jsme se podívali na středověké dveře a husitské 

zbraně.  Obdivovali jsme model hradu s vyobrazenými postavami z místních pověstí a také krásné 

papírové modely mnoha hradů Čech a Moravy, které slepil místní kastelán, a nesmíme zapomenout na 

krásné výhledy, které se nám tam naskytovaly. 

Poté jsme měli naplánovanou také cestu do nedaleké Poličky, tu jsme však bohužel nestihli. I přes to jsme 

si to určitě všichni užili a nezbývá jen poděkovat paním učitelkám, že nás takhle vyvezli.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horoskop 

Jinými slovy také znamení. Kdo je jaké znamení, rozlišujeme podle data narození. Znameních je celkem 12, 

ale pozor nestoupají přímo po měsíci. 

Beran  21.3 – 20.4       

Býk  21.4 – 21.5    

Blíženci  22.5 – 21.6  

Rak  22.6 – 22.7 

Lev  23.7 – 22.8 

Panna  23.8 – 22.9 

Váhy  23.9 – 23.10 

Štír  24.10 – 22.11 

Střelec  23.11 – 21.12    

Kozoroh  22.12 – 20.10. 

Vodnář  21.1 – 20.2 

Ryby  21.2 – 20.3 

Dělení znamení 

- znamení se dělí na 4 podskupiny  

1. Znamení ohně (Beran, Lev, Střelec ) 

 Je pro ně charakteristické snaha udržet vše v normě a standartu  

2. Znamení vzduchu ( Blíženec, Váha, Vodnář ) 

 Je pro ně charakteristické dar logického myšlení  

3. Znamení země ( Býk, Panna, Kozoroh ) 

 Je pro ně charakteristické spolehlivost a snaha uskutečnit nápady 

4. Znamení vody ( Rak, Štír, Ryby ) 

 Je pro ně charakteristické viditelné city a vždy plná duše 

 

Tyto znaky jsou pouze orientační a na každého nemohou sedět. Proto nezoufejte, pokud vám 

charakteristika nesedí.   

 

 



Zábava 

 

Hádej 

Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese.             ZKUSVYSLOVITRYCHLE 

Jeţek.                                                                                                           U ŘEZÁČŮ ŘINČEL ŘETĚZ 

                                                                                        PŘI ŘEZÁNÍ ŘEZANKY. 

                                                                                        KOPYTO KLOPÝTLO. KOBYLA                                       

Chyták                                                                      KOPYTY KLAPALA. 

Kdy pípne kuře naposled?                                

Na pokladně. 

 

 

←Vtipy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lev říká:,,Pojedeme na výlet.“ Ţába to zopakuje. Lev 

říká:,,Vezměte si batoh a pití.“ Ţába to zopakuje. Lev 

říká:,,A ta zelená bestie zůstane tady.“ Ţába na to:,,Jé 

chudák krokodýl, ten se na výlet tak těšil!“ 

 

 

Paní jde do francouzské restaurace. Přijde k ní 

obsluha a ptá se:,,Dáte si ţabí stehýnka, nebo něco 

jiného?“ Paní se lekne a řekne:,,Jeţkovy voči!“ 

Obsluha na to:,,Dobrá volba.“ 

 

,,Co jsi dostal k narozeninám?“  

,,Obraz od Rembrandta.“ 

,,A od ostatních?“ 

 

Povídá blondýnka kamarádce: 

,,Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně 

nemám čas.“ 



 

 

 

HALLOWEEN 

aneb KOLEDU, NEBO NĚCO PROVEDU! 

 

 

 31. října se děti v anglicky mluvících zemích nemůţou dočkat večera. Ve strašidelných 

kostýmech totiţ chodí od domu k domu koledovat. A dokonce i holky! Ne jako u nás o 

Velikonocích…, moţná by bylo fajn, zavést tento svátek také v České republice  

 

 Tento svátek má kořeny uţ na začátku našeho letopočtu, kdy Keltové věřili, ţe v noci z 31. 

října na 1. listopad se kdokoli z ţivých můţe díky mrtvým dostat do jiného světa. Keltové 

tedy zapalovali ohně a obětovali zvířata svým bohům. 

 

 Snad nejznámějším symbolem Halloweenu jsou vyřezávané dýně s hrůzostrašným obličejem 

a svíčkou uvnitř. Podle tradice vítají tato světla zemřelé a zároveň chrání domácnost před 

zlými duchy. 

 

 Samotný název Halloween vznikl zkomolením dlouhého názvu All Hallows Evening, česky 

předvečer Všech svatých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.q-cut.cz/q-cut/eshop/1-1-samolepky-na-zed/26-2-pro-deti
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Anglické křížovky 

 Když doplníš správně anglická slovíčka, vyjde ti název měsíce. 
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1) Nos 

2) Škola 

3) Upír 

4) Svíčka 

5) Myš 

6) Kniha 

7) Ţlutá 

8) Číslo 

 

1) Snídaně 

2) Čarodějnice 

3) Ţirafa 

 

 

 

 

 

 

 

Vyluštěním této tajenky získáš název hodinové věže v Londýně. 

 

         

       

         

      

      

      



 

Lidičky… Ty „prázky“ uţ utekly… Přišla škola… Tak si s trochou optimismu řekneme, ţe uţ za necelých 

10 měsíců budou zase letní prázdniny… Pojďme si trochu otestovat naše znalosti o České republice. 

 

1) Nejvyšší bod?? 

 a) Sněţka – 1602m 

 b) Sněţka – 1206m 

 c) Sněţka – 1620m 

2) Nejdelší řeka?? 

 a) Labe 

 b) Vltava 

 c) Morava 

3) Naše měna?? 

 a) euro 

 b) česká koruna 

 c) československá koruna 

4) Hlavní město?? 

 a) Brno 

 b) Plzeň 

 c) Praha 

5) Kolik máme krajů?? 

 a) 14 

 b) 13 

 c) 12 

6) Počet obyvatel?? 

 a) 10 424 926 

 b) 1 424 926 

 c) 12 424 926 

7) Náš prezident?? 

 a) Václav Havel 

 b) Václav Klaus 

 c) Jan Švejnar 

8) Největší přehrada?? 

 a) Orlík 

 b) Slapy 

 c) Lipno 

9) Státní jazyk?? 

 a) Němčina 

 b) Angličtina 

 c) Čeština 

 


