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Ležákoviny se opět po delší odmlce vrací s  novým 

maskotem VEVERČÁKEM LUPINEM a jeho 

šéfredaktory ze třídy VI. A VEVERKY.  Mezi 

novinové pisálky se přihlásily Míša Uhrová, Šarlot 

Doležánová, Kája Doležánová, Vája Doležalová, 

Kristý Těšínská, Laura Stýblová, Dáša Pešková. 

Všichni jim přejeme hodně novinářského štěstíčka 

při psaní svých článků. První téma našich novin je 

velmi známý a oblíbený HALLOWEEN, ke konci října 

se můžete těšit na první „HALLOWEENSKÉ ČÍSLO“.  

 

 

 

 

 



Halloween 

Halloween je původně keltský lidový svátek, 

který se slaví 31. října, tedy den před 

křesťanským svátkem Všech svatých. 

Zachoval se především v USA, Kanadě, 

Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického „All 

Hallows Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.  

Halloween se konal přesně mezi podzimní rovnodenností a zimním 

slunovratem a byla to jakási oslava příchodu zimy a keltského Nového 

roku. Keltové věřili, že je to zároveň den, kdy se objevuje most mezi 

světem mrtvých a živých a duše tak mohou na jednu noc přicházet zpět 

za námi. Před domem lidé nechávali jablka nebo talíř s jídlem pro 

putující duše. Zemřelí předci byli vítáni vyřezanou a vydlabanou tykví, 

řepou nebo tuřínem se svíčkou uvnitř, která sloužila i jako ochrana lidí 

proti zlomyslným duchům. 

 

 

 



 

DUŠIČKY 

 Dušičky jsou svátek, který pamatuje na 

všechny zesnulé. Tento rok vychází na středu 

2. listopadu. 

 

TRADICE 

 Lidé 2. listopadu večer navštěvují hřbitovy a nosí na hroby 

svých blízkých květiny, věnce a svíčky. Věnce zdobí makovice, 

žaludy, kaštany, bukvice, jeřabiny, šišky a zbarvené listí. 

Podzimní květiny jménem chryzantémy jsou nejčastější 

ozdobou květináčů na hrobech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Halloweenské tradice 
Trick or Treat 
Trick or Treat je nejznámější halloweenská tradice. Děti převlečené v kostýmu obchází sousedy 

s koledou, za kterou dostávají malou výslužku v podobě sladkostí. 

Název této tradice znamená v překladu „Dejte mi koledu nebo 

vám něco provedu“. Pokud tedy koledník nic nedostane nebo mu 

soused ani neotevře dveře, provede mu koledník nějakou 

neplechu.  

 

 

 

 

 

Hororové historky 
Co by to bylo za Halloween bez strašidelných historek? Děti, zejména ty starší, si mezi sebou 

vypráví hororové příběhy, aby tak ještě víc podtrhly 

strašidelnou atmosféru celého večera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlabání dýní 
 

Vydlabané dýně jsou nejznámějším symbolem Halloweenu. Lidé 

do vydlabaných dýní vyřezávají různé strašidelné obličeje. Do 

dýně se potom vkládá svíčka. Dříve Irové používali řepu, kterou 

dávali se zapálenou svíčkou do oken na odehnání zlých duchů. 

Američané potom začali používat místo řepy dýně. V Americe je 

oranžová vydlabaná dýně známá jako Jack-o’-lantern. 

 

 

 

 

 



 

Halloween v USA a ve Velké Británii 
 

Děti i dospěláci si oblékají strašidelné kostýmy na halloweenskou party. 

Chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem „Trick or treat“ 

(„Koledu, nebo ti něco provedu“. Pokud nedostanou koledu, tak 

koledníci mohou pomalovat dveře, auta například zubní pastou...). 

Každý rok se tento svátek slaví 31. října, letos připadne na pondělí.  

O Halloweenu si lidé zdobí své domy a předzahrádky různými 

svítilnami z dýně, aby je ochránily před zlými duchy.  
 

 
 

 



 

HALLOWEENSKÉ VÝROBY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY 😊 

Nabarvené skleničky 
                                                           

Bude potřeba: zavařovací sklenice, barvy, provázek                                                                                    

Návod: Jako první si nabarvíme sklenici. necháme zaschnout, 

po zaschnutí přimalujeme obličej a zavážeme provázek, 

nakonec  můžete do sklenice dát svíčku.    
 

 

Halloweenské kamínky                                                 
                                                         

Budeme potřebovat: kamínky a barvu                                                                         

Návod: Jako první si očistíme kamínky a nabarvíme je, na 

kamínky můžete nakreslit dýni, ducha, netopýra a všechny 

typické halloweenské symboly. 

 

 

Jackova lucerna 
Co budete potřebovat: dýni (pokud jste nevypěstovali vlastní, 

seženete v zahradnictví), nožík a lžíci pro vydlabání dýní, fixy, 

svíčku, tácek pro podložení vydlabané dýně 

Postup: Z očištěné dýně odkrojte vcelku dostatečně velkou vrchní 

část, aby bylo možné dýni vydlabat. Vnitřek vydlabejte nejlépe pomocí polévkové lžíce. Snažte 

se mít stěny dýně co nejtenčí, ale zároveň pevné, aby se dýně nerozpadla, ale svíčka prosvítila 

stěnu. Fixou namalujte na dýni obličej, který nožíkem opatrně vyřízněte. Snadněji vám půjdou 

vyřezat pravidelné tvary. Do vydlabané a vyřezané dýně dejte svíčku (pro větší bezpečnost ve 

skleničce od zavařeniny) a vrchní část dýně opět přiklopte.       

 

 



POMERANČOVÁ DÝNIČKA                                                                                                                                                            
velký pomeranč 1 ks (se silnou slupkou), nůž, lžíce, bonbon, 

několik kusů (nebo nakrájené ovoce)                                                                                                                                                                                        

Návod: Pomeranč nahoře seřízneme a vydlabeme. Necháme 

chvilku uschnout, pak vyřízneme oči, noc, ústa. Nakonec 

naplníme různými bonbóny.                                                                                                                                                       

                   

 

 

 

 

                                                                

Halloweenské postavy 
Halloweenské postavy jsou smyšlené, 

převzaté především z pohádek, filmů a 

hororů. Děti se převlékají do různých 

kostýmů, jako jsou kostlivci, čarodějnice, 

mumie, upíři, čerti, superhrdinové a 

princezny. Ve velkých městech se 

pořádají průvody a soutěže o nejlepší 

masku. V jiných zase chodí koledovat. 

Dospělí si moc na převleky nepotrpí, 

vyřádí se na líčení. Převleky jsou spíše 

pro zábavu, ale v dávných dobách 

Keltové věřili, že masky mohou odehnat 

zlé duchy, kteří na cestách provázeli 

čarodějnice. Za jejich mazlíčky byly 

považovány černé kočky, které uctívali 

už v Egyptě. Během halloweenské noci 

se prolíná svět živých se světem mrtvých, 

stát se může cokoliv, proto buďme opatrní      . 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                            

 

 



Halloweenské filmy 
Nejlepší halloweenské filmy jsou: 

1)Mrtvá nevěsta 
Jde o horor, který je animovaný a zpracovaný komediální formou. 

Celým dějem vás provedou hlavní postavy Victor a Victorie z 

viktoriánské vesničky, kteří spolu mají předdomluvený sňatek.  

 

 

 

 

 

 

2)Halloween 
Jde o pěkně hororový děj, který se odehrává 

v městečku Haddonfield, a to 31. října. Malý 

Michael Myeers začne vraždit všechny členy 

rodiny, jediný, kdo se mu ubrání, je jeho 

sestra. Michael je následně odvezen do 

psychiatrické léčebny, ze které po patnácti 

letech uteče a on má na mysli jen jedinou věc 

– najít svou sestru! 

 



3)Halloweenská noc 
Děj dávají dohromady povídky, které jsou spojeny s 

halloweenkými zvyky a tradicemi. I když se během 

filmu budete smát, budete se i bát. Na konci vás čeká 

samozřejmě překvapivé vyvrcholení.  

 

 

 

 

 

4)Všechno nejhorší 
Byť název filmu napovídá, že půjde o opravdu něco strašného, 

snímek můžeme zařadit mezi ty méně děsivé. Je to nenáročná 

oddechovka, která není příliš napínavá a má vlastně i milou 

pointu. Pár hlav ale padne, to nebudeme popírat. 

 

 



 

5)Zombieland 
Ujetá hororová komedie, která vás 

rozesměje svými vtípky a nijak 

nepřekvapí svým dějem, ale aspoň si u 

filmu odpočinete a nebudete se vyloženě 

klepat strachy ještě v noci pod peřinou. 

Zápletka je úplně jasná – dva muži, kteří 

se snaží přežít ve světě, ovládaném 

zombies. 

 
 
 


