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Vážení čtenáři, 
 

máte před sebou první vydání 

školního časopisu Scholarium. 

Tématem je Halloween. Dozvíte se, 

jak tento svátek vznikl a proč se slaví. 

Jsou pro vás také nachystány recepty. 

Kdo je rád kreativní, může luštit. 

Nechybí ani hororová povídka. A 

mnoho dalšího… 

Fotila: Martina Koulová 

Náš časopis je pro malé i velké, 

budeme rádi za vaši zpětnou vazbu 

na první číslo! Celá redakce vám 

přeje příjemné podzimní čtení.  

  

 

 

 

 
 

Nakreslila: Strašidlo a Měsíc - Eva Valterová, dýně vlevo – Bára Došková 
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Proč se slaví Halloween? 
Tradice Halloweenu sahá až do doby před naším letopočtem  
Připravila: Martina Koulová 

Halloween je keltský svátek s 

historií sahající až do doby před 

naším letopočtem. Den 31. října 

byl ZALOŽEN Halloween. 

Keltové tento den vnímali jako 

pomezí, kdy se stírá hranice 

mezi světem živých a mrtvých. 

Stavěli proto oltáře, které 

obsahovaly ptačí pera, či 

zvířecí lebky, a měly za účel 

navázat spojení s mrtvými, pro 

které se pak pořádaly uctívací 

obřady.  

Svátek se v keltštině navázal 

Samhain. Mnohé z původního 

Halloweenu se dochovalo do 

dnes. Lidé před svými domy 

staví malé oltáře, ovšem k jejich 

stavbě jsou používány 

vyřezávané dýně, místo ohňů se 

zapalují svíčky.  

Zvyky dnešního Halloweenu se 

rozvinuly 

v Irsku pravděpodobně na 

základě prolnutí zvyků 

vycházejících ze staroirského 

pohanského svátku Samhain, 

oslav římských pohanských 

svátků a křesťanských slavností 

Všech svatých, které byly 

přineseny do Říma společně s 

křesťanstvím. 

Historik Nicholas Rogers, který 

zkoumá počátky Halloweenu, 

poznamenává, že zatímco 

„někteří folkloristé zasazují 

jeho počátky do římských oslav 

bohyně Pomony nebo slavností 

zvaných Parentalia, což byly 

tzv. „dny předků“, obvykle je 

spojena s keltským svátkem 

Samhain, který pochází ze 

starého Irska a byl spojen se 

začátkem keltského nového 

roku.  

 

Vystěhovalci zvyk přenesli 

v 19. století do USA, kde se 

všeobecně rozšířil, a odtud ho s 

expanzí americké kultury 

přejímaly další země. To je 

historie Halloweena, v dnešní 

době se u nás v česku moc 

neslaví, ale třeba v Americe se 

pořád slaví. 

Zdroje obrázku: skrblik.cz, siti-sen.cz 

 

   

Zajímavosti o 
Halloweenu aneb co jste 
možná nevěděli 
Připravila a fotila: Martina Koulová 

K Halloweenu neodmyslitelně patří oranžová a černá 

barva. Oranžová symbolizuje podzimní sklizeň a černá 

značí temnotu a smrt. Dýně mají svůj původ v Irsku, kde 

do nich kdysi dávno lidé v průběhu dávali svíčky, aby 

odehnali zlé síly a duchy. 

První dýňové lampy neboli Jack O’Latern byly vyrobeny 

z řepy nebo brambor. Vyřezávané dýně se staly součástí halloweenské tradice až s osidlováním 

britských kolonií, protože dýně jako rostlina se původně ve Velké Británii ani Irsku nevyskytovala. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomona
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parentalia
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9


 

Sovy jako jeden z oblíbených symbolů Halloweenu. Lidé v Evropě 

během středověku věřili, že jsou to čarodějnice a zaslechnutí 

sovího houkání znamenalo, že smrt je blízko. 

 Legendy praví, že původní obyvatelé slavili Halloween tak, že si 

na sebe dali skutečné zvířecí kůže a hlavy. Cílem svátku je totiž 

spojit se s mrtvými 

Pokud na Halloween někde spatříte ty osminohé bestie, znamená 

to prý, že vás někdo milovaný (a taky mrtvý) právě pozoruje a 

chrání. 

 V Americe se vyřezaným dýním říká Jack-o‘-lanterns. Údajně si 

toto jméno vysloužily po „Stingy Jackovi“, což byl jeden starší pán, 

který si dělal legrácky z každého, koho znal. 

Dýně (v Americe se jim říká Jack o’ Lanterns) mají svůj původ 

v Irsku. 

Staří Keltové věřili, že se o halloweenské noci po venkově potulovali duchové. Začali tak nosit 

kostýmy a všelijaké masky, aby nebyli duchy rozeznáni jako lidé. 

Kdysi se věřilo, že černé kočky jsou spojenkyněmi všech čarodějnic, jejíž síly měly chránit. 

Strašidelná povídka 

Byla tajemná černá noc a já jsem byla s přáteli (Míšou, Láďou a Lukášem) bruslit. Při bruslení jsme 

si vyprávěli strašidelné příběhy. Láďa říkal, že určitě přijde dýně, shodí ho a on si rozbije hlavu. A tak 

se taky stalo... ale nepřišla dýně, on jen spadl. Jenže narazil ve velké rychlosti hlavou do mantinelu a 

rozkřápla se mu lebka. Přijela si pro něj sanitka a převezli ho do nemocnice. Potom vyprávěla Míša, 

že až půjdeme domů, přiletí veliký pták a práskne s ní o strom a ona si zlomí nohu. A co se nestalo... 

šli jsme domů a ona zakopla o strom, naštěstí si nohu jenom odřela. Vyprovodili jsme s Lukášem Míšu 

domů a šli stejnou cestou zpět.  

Litovali jsme Láďu a domlouvali se, že ho pojedeme do nemocnice navštívit. Říkala jsem, že se jim 

stalo to, co předpověděli. Lukáš tomu nechtěl věřit, prý nevěří například tomu, že by ho třeba na 

chodníku srazilo policejní auto. Ale měla jsem pravdu já, Lukáše vážně srazilo policejní auto, když 

jsme šli po chodníku. Já jsem se z toho málem zhroutila, zavolala jsem okamžitě sanitku, přijeli do 

pěti minut. Doktor říkal, že to není nic vážného, že má jenom slabý otřes mozku a nějaké odřeniny, za 

týden prý bude v pořádku.  

Policisté se moc omlouvali a říkali, že neví, jak se to mohlo stát. Snažila jsem se jim vysvětlit, že když 

někdo vysloví, že se mu něco stane, tak se mu to, co řekne, skutečně stane. Ale nevěřili mi, tak jsem 

pronesla: „Teď sem přiběhne úchyl, bude mě chtít znásilnit a vy ho zastavíte.“ Najednou přiběhl úchyl, 

chtěl mě znásilnit a oni ho zastavili. Úchyl říkal, že neví, proč tam běžel, že ho nesly nohy. Policisté 

mi neustále nevěřili. Tak jsem pronesla, že až ho budou zatýkat a posazovat do auta, tak jim uteče a 

budou ho hledat po celém náměstí. Ale že ho za pár minut najdou a přivedou zpět. A stalo se to. Sama 

jsem tomu nechtěla věřit, ale vážně to tak bylo.  

I policisté mi už věřili. Když ho chytli, odvezli mě domů a řekli mi, že bych mohla být policistka.  

Nějak mě to v tu chvíli nezajímalo, už jsem chtěla být v posteli. Rozloučila jsem se, popřála jim dobrou 

noc a šla domů. Doma jsem nemohla nikoho najít, tak jsem zašla do kotelny, kde táta štípal dříví... ale 

najednou šel po mně se sekyrou. Utekla jsem k babičce, kde byla i mamka, ale jen co jsem pozdravila, 

všichni se změnili v zombie. Já jsem utíkala, nevěděla kam, a najednou všichni byli zombie, byla jsem 

upocená a ubrečená. A najednou jsem se vzbudila. Byla jsem doma ve své posteli, v 7 hodin ráno. Šla 

jsem se nasnídat a uviděla mamku a sestru, která se chystala na maškarní a měla na sobě masku 

zombie. Nejdříve jsem se lekla, ale pak se mi ulevilo, že se nikomu nic nestalo a vše byl jenom zlý 

sen. 

Povídku našla a upravila Martina Koulová, originál: zslns.cz. 
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1. Sladcí duchové 

Připravila a fotila: Lucie Čemusová 

 

 

Halloweenské recepty 

  

            Dáme na 1h-1,30h na 100 – 150 stupňů do trouby. 

                     !pozor ať je nespálíte! 

  

 

 

 

 

 

 

Pak je dáme vychladnout. 

 

  

 

 

 

 

Budete potřebovat:  

2 vaječné bílky pokojové teploty  

120g cukru krupice  

Špetka soli  

Čokoláda na vaření 

Robotický mixér 

Zdobící sáček  

Rovnou kulatou násadku  

Plech 

Pečící papír 

 

Postup:  

Vaječné bílky dáme do mixéru 

se špetkou 

soli, a 

vyšleháme 

sníh. Když 

máme sníh 

přidáváme 

po 

kouskách a 

chvílích 

cukr.  

Když už nemáme cukr a máme 

ho rozšlehaný, že nejdou vidět 

zrnka tak přestaneme šlehat a 

směs dáme do zdobícího sáčku a 

vytvoříme duchy      .  

 

 

 

 

 

 

Rozehřejeme si čokoládu a uděláme duchům obličeje. 

A máme hotovo, dobrou chuť! 
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2. Pavoučí nebo strašidelné muffiny  
      Připravila a fotila: Rozárie Dvořáková 

 

Budete potřebovat:  

 

Těsto: 

250 g hladké mouky 

40 g polohrubé mouky 

110 g cukru krupice 

2 lžičky prášku do pečiva 

Špetku soli  

60 g másla pokojové teploty 

2 vejce 

200 ml mléka 

2 vanilkové cukry 

1 čokoláda 

Talíř/plech 

Forma na muffiny + košíčky na muffiny 

 

Krém: 

Cukr třtinový 4 lžíce, 50 g změklého másla, 1 vejce 

Zdobicí pytlík/igelitový pytlík 

 

Postup na muffiny: 

1. Smícháme suché ingredience v jedné míse (kromě čokolády) (obr.5). V druhé míse smícháme 

mokré ingredience.  

 

 
 

2. Poté rozpustíme v mikrovlnce čokoládu. Z rozpuštěné čokolády udělíme puntíky na pečicí 

papír na talíř nebo na plech a dáme do mrazáku na cca 15 minut.  

 

 
 

3. Mokré a suché ingredience smícháme dohromady (obr. 7) a vzniklé hladké těsto dáváme do 

formiček na muffiny (obr. 8). Pečeme zhruba 25 minut na 180 stupňů, propečení kontrolujeme 

špejlí. 

 

 
 

4. Upečené muffiny vyndáme z trouby, necháme 10 minut vychladnout.  

 



 

5. Mezitím si připravíme krém. Smícháme dohromady ingredience na krém. Poté ho dáme do 

cukrářského sáčku (může být i igelitový pytlík s ustřiženým koncem) a zdobíme muffiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vyjmeme z mrazáku čokoládové puntíky a dozdobíme muffiny podle svých představ. 

 

 
 

Zdobení se meze nekladou, můžete si vytvořit na krému pavoučky pomocí oreo sušenek (případně 

rozpuštěnou čokoládou uděláte pavučinu), případně posypat barevnými posypkami, případně do 

krému přidat potravinářské barvivo. Dobrou chuť! 

 

 
 

Tvoření 

Halloweenský řetěz 

Připravila a fotila: Rozárie Dvořáková 

Potřebujete: Potřebujete: lepidlo, provázek, 

papíry (počet podle toho, jak chcete dlouhý 

řetěz)  - libovolné barvy, černý fix, nůžky 

 

 

 

 

1. Namalujeme na papír duchy. 

 

2. Vystřihneme je.  

 

 



 

3. Namalujeme duchům obličeje. 

 

4. Ustřihneme provázek 

 

 

5. Namažeme zadní stranu ducha lepidlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nalepíme na provázek a máme hotovo! 

 

 

SOUTĚŽ! Pokud upečete podle našich receptů anebo si něco vytvoříte, pošlete to na mail   

fraj@zsunhost.cz. Vylosujeme tři výherce, kteří získají sladkou odměnu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Reader 's Digest 

mailto:fraj@zsunhost.cz
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Zábavné luštění  
Připravila: Kristýna Ouřadová  
Tuto stránku doporučujeme vytisknout. ☺ 

1. Nakreslete obrázek podle své fantazie. 

2. Vybarvěte si dýni a ozdobte. 

3. Dodělejte pavučinu a nakreslete pavoučka. 

4. Vyhledejte alespoň dvě slova. 

  

Na co se můžete těšit příště? Vánoční číslo bude plné zajímavostí o tomto svátku, dáme vám tipy 

na výlet na vánoční prázdniny, a hlavně si přečtete rozhovor s českou youtuberkou a 

instagramerkou… jméno neprozradíme, zkuste do příště uhodnout. ☺ 

Redakce: Rozárie Dvořáková, Eva Valterová, Martina Koulová, Bára Došková, Kristýna 

Ouřadová, Lucie Čemusová. 

 

 


