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Na úvod .......  
 

Jeseň sa pomaly vkráda do našich domácností a v nás doznievajú 

spomienky na letné ničnerobenie.  

Slniečko už viac šetrí teplými lúčmi a častejšie sa schováva 

v oblakoch. A my hľadáme viac svetla a tepla. 

Nuž otvorme srdcia a spravme svetlejšie nastupujúce dni všetkým, 

ktorí sú súčasťou nášho života. 

 

Prvé dni mesiaca november sa nesú v znamení dvoch výrazne 

odlišných sviatkov – Sviatok všetkých svätých a Pamiatka 

zosnulých a čoraz viac sa u nás presadzujúci Helloween. 

Tie prvé dva sú pietnou spomienkou na tých, ktorí už nie sú medzi 

nami, ale výrazne ovplyvnili náš život, ten druhý je skôr sviatkom 

zábavy. 

Tak „dajme“ si zo všetkého trochu, nájdime strednú cestu, ktorá nás 

povedie nielen prvými novembrovými dňami, ale možno i ďalším 

naším bytím.  

 

Príjemné chvíle strávené s novým číslom časopisu a do najbližších dní 

veľa energie Vám želajú členovia krúžku Píšeme, tvoríme 

informujeme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnosť všetkých svätých 



Sviatok: 1. november 

Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok 

Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa 

totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre 

vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na 

začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa 13. mája, sa slávila posviacka bývalého 

pohanského chrámu Panteónu, ktorý bol vystavaný v roku 25 pred Kristom za 

vlády cisára Oktaviána Augusta. Pohania ho zasvätili všetkým bohom.  

Pápež sv. Bonifác IV. nariadil, aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly a 

premenil Panteón na kresťanský chrám. Deň pred spomínanou posviackou 

doviezli na osemnástich nádherne vyzdobených vozoch do tohto chrámu 

množstvo relikvií svätých mučeníkov a uložili ich do skriniek, ktoré tam boli na 

tento účel pripravené. Pápež zasvätil tento chrám Preblahoslavenej Panne Márii 

a všetkým svätým mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tejto 

posviacky konala slávnosť všetkých svätých. 

  

Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. Petra kaplnku ku cti 

všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi 

nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. 

novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svätých, ktorí počas 

roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať na 1. november. 

O sto rokov neskôr (roku 844) pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku 

na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete. 

 

 

 

Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/slavnost-vsetkych-svatych/ 

 

 

 

Pamiatka zosnulých 

2. november 

 

http://www.zivotopisysvatych.sk/zoznam-podla-datumu/november/
http://www.zivotopisysvatych.sk/sviatky/stupne-liturgickych-slaveni/
http://www.zivotopisysvatych.sk/bonifac-iv-papez/
http://www.zivotopisysvatych.sk/slavnost-vsetkych-svatych/


Na tento deň pripadá na Slovensku tradičný novembrový zvyk návštevy 

cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých 

rodinných príslušníkov a známych. 

Návšteva cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším tradičným 

prejavom všetkých vrstiev spoločnosti. V 8. storočí určil pápež Gregor IV. 

sviatok Všetkých svätých na 1. november, ktorý mal byť spomienkou na 

známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne rozšíril a v kalendári sa 

zakotvil 2. november ako Pamiatka zosnulých (Dušičky).  

Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2. novembra na stole necháva časť 

večere a na hroboch sa zapaľujú sviečky.  

Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k novším tradíciám. 

Pamiatku verných zomrelých zaviedol v roku 998 clunyjsky opát Odylo, ktorý 

sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. storočí sa tento 

zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi. 

 

Zdroj: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2014-11-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween  ako sviatok je veľmi starý. Jeho história siaha až ku Keltom. Títo 

ľudia v prvý novembrový deň uctievali Boha Mŕtvych – Anwinna. Verili, že 



tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi 

vyrobenými z dyní.  

Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svojich príbuzných prekročili 

hranicu Zeme Mŕtvych.  

Živí sa prezliekali do starých šiat a maľovali si tváre, aby do nich nevstúpili zlí 

duchovia. Tejto noci sa hovorilo Samhain.  

V priebehu 500 rokov sa k moci dostala katolícka cirkev.  

Pápež Bonifác IV. chcel zamedziť  sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa 

zriadil nový sviatok- Sviatok všetkých svätých   (u nás 1. novembra ). 

Avšak mnohí ľudia slávili oba sviatky spolu. 

V16. storočí bol na svete nový sviatok ’’All Hallo’Day (Eve)’’, čiže Deň 

všetkých blahoslavených. Podvečer tohto sviatku ( 31.10.) sa volá All 

Hallows´Evening, v slangu jednoducho Halloween.  

V dnešnej dobe si ľudia v Amerike pri tejto príležitosti ozdobujú domy, 

obliekajú si rôzne masky, zabávajú sa. 

Tento „sviatok“ sa stále viac udomácňuje aj u nás a neobišiel ani našu školu (V. 

A trieda). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://svetpohladnic.sk/halloween.php 

Spracoval: Jakub Hermanovský, Samuel Hermanovský, VI. B 

 

November je však aj mesiacom rôznych pamätných dní. Jedným z takýchto dní 

http://svetpohladnic.sk/halloween.php


je 21. november – Svetový deň televízie. 
Televízia je médium, ktoré v súčasnosti veľmi výrazne „napĺňa“ naše dni 

a formuje našu osobnosť. 

Je to médium, ktoré na nás vplýva pozitívne i negatívne.  

A najformovateľnejšou skupinou sú deti a dospievajúca mládež. 

Takže pozrime sa očami tejto generácie na televíziu a jej vysielanie. 

Mnohí mladí súhlasia s názorom, že televízne programy prinášajú množstvo 

informácií a inšpirácie, no nie zriedkavo je aj zdrojom násilia a vulgarností, 

ktoré sú prijímané s rozpakmi – niektorí sa v nich nachádzajú, iní nimi 

opovrhujú a odmietajú ich. A tak sa k slovu často hlásia iné zdroje, z ktorých 

môžeme získavať informácie a poučenie – knihy,                 tablety, počítače  

                                mobily... 

 

 

 

Ale programy v televízii môžu rovnako prilákať dospelých aj ich potomkov 

a vtedy sa televízia stáva prostriedkom vzájomného zbližovania dvoch (niekedy 

i viacerých generácií). 

Takými je napríklad svet rozprávok. 

 

 

Rozprávky sú dôležité preto, že je v nich dobro a zlo. Deťom slúžia nielen pri 

rozvoji fantázie, ale podvedomé detské obavy a strach v nich nadobúdajú reálnu 

podobu.  

Dôležité je aj to, že rozprávkoví hrdinovia sú obyčajní ľudia či dokonca deti. S 

nimi sa potom dieťa ľahko stotožňuje, lebo sú mu podobné.  

http://casprezeny.azet.sk/galeria/19555/preco-su-rozpravky-take-dolezite?foto=0


Viete, že pôvodne neboli rozprávky vôbec určené deťom? V prvom vydaní 

rozprávok bratov Grimmovcov stála poznámka, že sú skôr určené pre vedcov a 

laikov než pre deti.  

V každom z nás je kúsok dieťaťa, ktoré túži po rozprávkovom živote či aspoň po 

tom, aby dobro zvíťazilo. Preto si deti aj my, dospelí,  radi pozrieme rozprávky. 

A aj preto sa v ostatnom čase natáča tak veľa filmov, kde vystupujú čarodejnice 

a vymyslené tvory, ožívajú predmety a magické veci sa stávajú obyčajným 

smrteľníkom.  

Takže ak sa k vám vaše dieťa pritúli a požiada vás, aby ste mu povedali 

rozprávku na dobrú noc, neváhajte.! Rozdávajú nádej … A všetci šťastne žili, až 

kým nepomreli. Asi tak sa končia všetky rozprávky.  

A vy, decká, s pribúdajúcimi rokmi nezanevrite na rozprávky. Prenesú vás do 

sveta fantázie, radosti a pomôžu vám aspoň nachvíľu zabudnúť na starosti 

a problémy všedných dní.  

Zdoj: http://casprezeny.azet.sk/clanok/19565/preco-su-rozpravky-take-dolezite.htm 

A ktoré najčastejšie vyhrávajú? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://casprezeny.azet.sk/clanok/19565/preco-su-rozpravky-take-dolezite.htm


 

  

 

 

 

 

Scooby-Doo je americká animovaná rozprávka. 

Do fantastického sveta záhad, príšer a strašidiel Vás zavedú Scooby, Shaggy, 

Velma, Fred, Daphne. 

Tri oriešky pre Popolušku - je to česko-slovenská rozprávka, ktorá sa vysiela na 

Štedrý večer (Vianoce). Hlavnú postavu získala vtedy ešte mladá Libuška 

Šafránková a Pavel Trávniček. Ústrednú pieseň naspieval Karel Gott. 

Bob a Bobek sú zajace, ktoré bývajú v lietajúcom klobúku. Je to česká kreslená 

rozprávka. 

Tom a Jerry sú „priatelia“ (ako každá mačka a myš), ktorí si robia zle.   

Mrázik (rusky Морозко) je farebný sovietsky film z roku 1964. Mrázik je tiež 

mýtická postava slovanskej mytológie. 

Film využíva motívy tradičných ruských rozprávok, vlastní dej je ale pôvodný. 

Hlavnými postavami sú - rozprávkový Mrázik, dobrá a skromná Nastenka,  ako 

jej protiklad zlá sestra Marfuša. Tu vystupuje i dobrrý (zo začiatku pyšný) Ivan 

a obľúbená baba jaga, ktorá býva v chalúpke na kuracej nôžke. 

       

                                 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/ 

            Spracovali: Sofia Dargajová, Ľudmila Bindasová, Bianka Iľková, VI. B 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/1964
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mraz%C3%ADk_%28mytologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_mytologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sestra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEibaba
http://cs.wikipedia.org/


   

 

Prečo duchovia milujú plachty? 

Boja sa, že dostanú úpal.  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Otázka: Viete prečo sa do džungle nechodí po 22.00 hod.? 

Odpoveď: Lebo na stromoch spia slony. 

Otázka: Viete prečo majú krokodíly ploché papule? 

Odpoveď: Lebo chodili do džungle po 22.00 hod. ... 
 

 

Pripravili:  Imrich Lukčo a Daniel Jonek, V.C 



       Oranžová Halloweenska včela 
     Bola raz jedna normálna včela ; ako všetky.  

Raz lietala nad tekvicovou farmou. Tam vyrezávali tekvicové strašidlá 

- čo nevidieť bude Halloween. Keď tu zrazu začal fúkať silný vietor 

a milá včielka spadla do vyrezanej tekvice. No jasné, zlepili sa jej  

krídelká! Začala sa, milá včielka, v tekvici obzerať. Keď tu zrazu 

zacítila farbu. Farmár totiž tekvicu natrel.  

     Včielka sa zúfalo pokúšala dostať von, až sa jej to po veľkej 

námahe nakoniec podarilo.  

     Začala hľadať nejaký strom s úľom. Keď ho našla, išla si doňho 

ľahnúť.  

     Ráno,  keď vstala, priletela k rieke, aby sa po namáhavom dni 

a dlhej noci umyla a napila vody. A uvidela svoj obraz v čistej vode.  

Až sa zľakla! Už nebola žltá s čiernymi pásikmi, ale oranžová 

s čiernymi pásikmi.  

     Keď ju videli ostatné včely, hneď jej dali nové meno - 

Halloweenska včielka.  

     Tak plynuli dni a naša malá halloweenska včielka  lietala po lúke, 

po lese a zmierila sa s tým , že už navždy bude oranžová.  

     No čo sa stalo jedného daždivého dňa?! Včielka vyletela z úľa. 

Spadla na ňu kvapka , ktorá jej zmočila krídelká . Teraz, pre zmenu  

mokrá včielka, sadla si do trávy  neďaleko potôčika a vyčkávala na 

slniečko, aby sa usušila. Teplé lúče jej pohladkali chrbátik i krídelká.  

     Včielka podišla opatrne k potoku. V čírej vode to zbadala - opäť 

bola žlto–čierna.  

     Od radosti vyletela nad les, preletela ponad lúku a zosadla na kvet 

pri ostatných včielkach.  

     A opäť to bola naša veselá včielka. 

 

Viktória  Gešperová,  6.B 

 



Halloween !  

Halloween sa už blíži !  

Duch Adam si už vyšiel.  

Na čo tu len prišiel ?  

Za sladkosťami baží ,  

a nám neublíži ! 

 

Je KAMOŠ! 

 

A prečo sa tekvice smejú ?  

Lebo prídu duchovia ?  

Jááááj ! To sú len zlí ujovia ! 

Pozriem bližšie a čo vidím? 

Kopu známych, rozjarených ľudí. 

 

Masky zhodia, čo je to? 

Helloween je tu! 

Mladí, starí –zábava,  

Každý sa rád usmieva. 

 

A tak dajte sladkosti, 

Nemračte sa na hostí!!! 

 

Natália Baranová, VI. B 
  

                                  

 

 



Hellowen  
Dnes je to tu zas,  

prišiel Helloweensky čas. 

 

Nebojte sa ľudkovia, 

prídu k Vám len duchovia. 

 

Oblečieme masky a klobúky, 

kostry, sviečky do ruky. 

 

Sladkosti nám pripravte, 

potom dvere otvorte! 

Vystrašíme všetkých veru, 

malých, veľkých bez rozdielu. 

 

Chováme sa bez pravidiel, 

veď je tu čas strašidiel. 

A keď sviečky zapálime, 

celé mesto rozjasníme. 

 

Dozviete sa nielen z novín,  

že je tu čas Helloween. 

 

 

Ľudmila Bindasová, 6.B 



Pre múdre hlávky 

 

Jabĺčka 
 

V košíku máte 5 jabĺčok.  

Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno celé jabĺčko, a aby 1 

jabĺčko zostalo v košíku?  

Námornícka 

Kapitán jednej veľkej lode raz rozprával tento zaujímavý príbeh: 

"Plávali sme po rozbúrenom mori. Zo všetkých strán sa na nás valili veľké vlny a hrozilo, že 

nám potopia loď. Preto som stál pri kormidelníkovi a pozeral ďalekohľadom dopredu. Aby 

som mal istotu, že sa nič nestane, rozostavil som hliadky aj po bokoch lode. Zrazu sa stala 

čudná vec. Jeden námorník stál pri zábradlí a pozeral sa na východ. Na druhej strane lode stál 

iný námorník a pozeral na západ. A obidvaja námorníci sa dobre videli!"  

Je to vôbec možné?  

Dvojičky 

Dve dievčatá sa narodili tej istej matke, v ten istý čas, deň aj rok, a predsa nie sú dvojičky.  

Ako je to možné?  

Čas 

Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom momente, ale ani raz v roku.  

Krátke 

 Prečo nemôže byť muž žijúci v USA pochovaný v Kanade? 

 Ako najďalej môže pes zabehnúť do lesa? 

 Jeden hokejový fanúšik tvrdil, že vie povedať skóre každého zápasu ešte pred jeho 

začiatkom. Ako to dokázal? 

 Máte zapáliť oheň ak máte k dispozícii lieh, benzín, noviny, sviečku, koks, čierne 

uhlie, krabičku zápaliek a kus vaty. Čo zapálíte prvé? 

 Prečo zjedia Číňania viac ryže ako Japonci? 

 Ako sa hovorí žene, ktorá nemá všetky svoje prsty na jednej ruke? 

(Riešenie pozri ďalej) 

Zdroj: http://brainden.com/hlavolamy/logicke-ulohy-3.htm 

Riešenia: 

http://brainden.com/hlavolamy/logicke-ulohy-3.htm


 

 

              Každé dieťa dostane jedno jablko, pričom jedno z detí dostane svoje jablko v     

  košíku. 

 

 

 

 Námorníci stáli chrbtom ku zábradliu a pozerali sa na seba. Kde sa nachádzala     

 loď pritom nezáleží (iba ak neboli na severnom, alebo južnom póle, pravdaže). 

 

 

V ten deň sa narodilo uvedenej matke ešte aspoň jedno dieťa, a teda nie sú dvojičky lebo 

sú napr. trojičky. 

 

 

 

 

                           Písmeno m. 

 

 

 Prečo by živého muža mali pochovávať? 

 Do lesa možno najďalej zabehnúť do polovice, potom sa už beží von z lesa. 

 Je to jednoduché – skóre každého zápasu pred začiatkom je 0:0. 

 Samozrejme najprv treba zapáliť zápalku.  

 Pretože Číňanov je viac. 

 Žena, ktorá nemá všetky svoje prsty na jednej ruke je normálna. Nechcel by som mať 

20 prstov na jednej ruke :-). 

 

Zdroj: internet 

                             Spracovala: Viktória Gešperová  

 

 

 



A na záver? 
Nebudeme sa s vami lúčiť.  

Toto je po prvýkrát, keď sa s vami stretávame tak, ako nás 

možno nepoznáte – ako tvorcovia školského časopisu.  

Teraz sme na to boli sami, no veríme, že aj vy ostatní máte 

množstvo nápadov, ktorými by ste chceli prispieť k spestreniu 

ďalších čísel.  

S nápadmi môžete „prepadnúť“ niekoho z nás, podpísaných 

pod príspevkami alebo p. učiteľku Bibiánu Dilikovú. 

Už teraz sa na vás tešíme! 

 

Členovia krúžku Píšeme, tvoríme, informujeme. 


