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                 Pár  slov  na  úvod ...                                    
 

 

Školský rok je už v plnom prúde a my sa k vám môžeme konečne prihovoriť aj 

takouto formou, teda cez náš školský časopis. Tento rok do nášho týmu pribudli aj noví 

členovia a my sa už veľmi tešíme na ich zaujímavé príspevky.  

Vieme, že pre niektorých z vás sú ranné vstávania do školy strááášne ťažké, ale 

veríme, že aj s našou pomocou to bude už len ľahšie a ľahšie.  Škola vám aj tento rok 

prinesie veľa nového: nadobudnete nové vedomosti, opäť môžete preukázať svoje 

schopnosti v rôznych športových alebo vedomostných súťažiach, zúčastníte sa 

zaujímavých školských exkurzií a výletov, vytvoríte si nové priateľstvá a zažijete kopec 

zábavy.  

Aj náš školský časopis si pre vás pripravil nejaké novinky a nezabúdame ani na 

súťaž, do ktorej sa môžete zapájať. No a ak zahodíte lenivosť niekde do kúta a aj vy sami 

do nášho časopisu niečím zaujímavým prispejete, tak sa k čitateľom určite pridajú aj ďalší 

a bude nás stále viac. Preto neváhajte a prispievajte! Veľmi radi vaše zaujímavé postrehy 

uverejníme. Už teraz sa veľmi tešíme!  

A aký by to bol Suľkováčik bez žolíka?! Nebojte!! Aj ten vás tu už netrpezlivo 

čaká. Ak si teda nájdete v časopise žolíka (pečiatku), tak ten vás oslobodí od jednej ústnej 

odpovede. Samozrejme, len ak ste sa nejakou neuveriteľnou náhodou nestihli pripraviť.   

Nezabúdajte však ani vy na to, že škola, to nie sú len povinnosti, ale aj vzťahy 

medzi vami navzájom. Pomáhajte si prekonávať ťažkosti v učení, buďte k sebe 

ohľaduplní a hlavne slušní.  

Veríme, že tento školský rok bude pre vás úspešný a zároveň vám za celú 

redakciu želáme veľa šťastia a úspechov.  

        

 /vaša redakcia  / 

 
                                                           
 

         Možno vás to bude zaujímať ... 
 

Trošku sme sa pozreli na našu školičku v číslach: 

 

Počet žiakov na našej škole je: 323   Počet pedagógov: 26 

Počet chlapcov je: 162    Počet asistentov: 3 

Počet dievčat je: 161 

Na I. stupni máme: 134 žiakov 

Na II. stupni máme: 189 žiakov 

     Najčastejšie krstné mená: 

      Chlapci – Martin a Samuel 

      Dievčatá - Kristína 

                                                                                                                   /red./ 
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       Štefan  Moravčík 

 * 22. 12. 1943  Jakubov 

 

 

 

- študoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave. Po štúdiu pracoval ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran.  

 

Dielo:       POVESTI O SLOVENSKÝCH HRADOCH 

 

O knihe:  
 

Pod čarovným prútikom vynikajúceho rozprávača ožívajú 

opustené hradné múry. Podivné zvuky sa nesú zo starých 

mučiarní a hladomorní, vŕzgajú pánty zabudnutých truhlíc v 

katakombách, biele panie tancujúce na cimburiach... Štefan 

Moravčík – mág slovných hier, vynikajúci znalec histórie – 

ponúka originálne spracovanie tradičnej veľkej témy: bohatej, 

rozvetvenej mytológie slovenských hradov. V abecednom 

poradí od banskoštiavnického Starého hradu až po zvolenský Pustý hrad vás zavedie na 

54 najznámejších hradov a zámkov Slovenska a vyrozpráva vám ich najneuveriteľnejšie 

príbehy. Navštívite miesta, na ktorých sa písali rušné dejiny našej krajiny, nazriete do 

tajuplných komnát, ktoré pamätajú lesk i biedu svojich obyvateľov, lásku i zradu, 

očarujúce bály i temnú pavučinu intríg... 

 

                                                                                         /red., zdroj: internet/ 
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                   Čierny  Balog 
 

13. septembra (sobota) sa naše deti z 1. 

stupňa vybrali na výlet vlakom do Čierneho Balogu. 

Nešli ale sami - mali so sebou aj svoje "staršie 

sestry" - dievčatá zo 7.B a 8.A, ktoré sa o ne celý 

deň perfektne starali. Nechýbali ani p. uč. 

Birošíková a p. uč. Horos.  

A čo sme všetko zažili? Jazdu vlakom do Chvatimechu 

(časť Podbrezovej), kde už na nás čakal pán rušňovodič 

z Čiernohronskej železnice aj so svojím psom - asi 

pomocný rušňovodič. Malý vláčik nás zaviezol do 

Čierneho Balogu, kde sme prestúpili na ďalší smerom 

do Vydrova. Vo Vydrove sme si pozreli lesnícky 

skanzen - počas cesty krásnym náučným chodníkom 

sme sa dozvedeli veľa o histórii a súčasnosti lesného 

hospodárstva na Slovensku.  

 

Do Kysuckého Nového Mesta sme sa vrátili neskoro večer. Napriek večernému dažďu a 

únave sme sa zhodli, že tento náš výlet určite nebol posledný.   

                                                 /Ing. Gabriel Horos/ 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

                 Európska  noc  výskumníkov  
 
       V priestoroch Aupark Shopping Center  

v Žiline sa konal dňa 26. 9. 2014 už tretí ročník 

festivalu vedy - Noc výskumníkov.  
Noc výskumníkov je organizovaná v 33 štátoch 

Európy a jej hlavnou úlohou je priblížiť 

výskumníkov ako obyčajných ľudí s neobyčajným 

povolaním.  

Na Slovensku sa takáto akcia konala aj v Bratislave, 

Košiciach, Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici. 

Na Noci výskumníkov v Žiline sa zúčastnili aj žiaci našej školy - niektorí siedmaci, 

ôsmaci a deviataci.   

           V 22 stánkoch sme mali možnosť vidieť detskú železnicu, elektrický simulátor, 

robotov a iné veľmi zaujímavé veci. Najlepšie z celého festivalu bolo to, že sme si 

mohli veľa vecí vyskúšať. Pre návštevníkov boli počas celého dňa pripravené aj rôzne 

vedecké a nevedecké prezentácie, prednášky, diskusie a pre deti rôzne kvízy.  

           Celá akcia bola organizovaná pod dohľadom vedcov a výskumníkov zo Žilinskej 

univerzity a Jesseniovej lekárskej fakulty z Martina.  

                  /Mária Pagáčová, 8.A/ 
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           Vetrisko, chlapčisko, 

      kade sa preháňaš? 

Vetríček maličký,    Veľkú silu máš,   

pohlaď mi ručičky.    všetky stromy ohýbaš. 

Pofúkaj modriny,        
zhoď nám aj maliny.      /Paula Vnuková/ 
   

                /Lucka Papučíková/ 
        Vetríček maličký, 
                    pohlaď nám tváričky. 

                    Behaj s nami po stráni, 

                    chceme púšťať šarkany. 
   

                        /Lívia Hybrantová/ 
 Vetríček maličký, 

 pohlaď naše hlavičky.                  Vetríček maličký, 

 Zhoď nám jabĺčka              pohlaď nám tváričky. 

 ale bez červíčka.               Zaskuvíňaj do komína 

           a poputuj do Devína. 

 /Kristínka Jedináková/ 

            /Ivanka Gazdíková/ 
   Vetríček maličký, 

      pohlaď mi vetvičky. 

      Fúkaj, fúkaj vetríčku, 

      zhoď mi jednu hruštičku. 
 

             /Tamarka Stančová/ 
            Vetríček maličký, 

   pohlaď mi vlásočky. 

    Rozkolíš vetvičky, 

     aby spadli šištičky. 

 

  Vetrisko, chlapčisko, 

   kade lietaš? 

    Za to humnisko, 

     kde hory zliezaš. 

                                  /Amir Jantošík/ 
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Určite viete, že v lete roku 1918 ešte Československá republika neexistovala, tá 

mala vzniknúť až v októbri. O armáde tohto neexistujúceho štátu už vedel celý svet. 

Príbeh československých (ďalej už iba čs.) vojakov sa stal senzáciou v Amerike, Veľkej 

Británii a v Taliansku. Naša malá armáda ovládala územie o dĺžke 8000 km.  Východný 

front sa po boľševickej revolúcii 1917 rozpadol.  

Ruskí vojaci sa vracali domov alebo do nových armád vo vznikajúcej 

občianskej vojne. Vďaka tomu mohli svoje jednotky presunúť do boja s Dohodou 

(spojenectvo Francúzska, Talianska, Británie, Srbska atď.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomu sa do armády vracali nemeckí vojaci. A to predstavovalo pre Dohodu veľký 

problém. Česi a Slováci ich cestu domov však nadlho zastavili a prakticky im zabránili 

zasiahnuť do priebehu vojny.  

Spojenci Dohody boli z toho nadšení. Naopak v očiach Nemcov a Rakúšanov 

sme boli tŕňom v oku. A ruskí boľševici? Naša armáda zamestnávala ich Červenú 

armádu, ktorú potrebovali v boji proti belogvardejovcom. Sám Lenin vyhlásil, že 

najväčším problémom v jeho zemi sú čs. vojaci. Ako je možné, že ruskí boľševici, ktorí 

boli v obrovskej presile, ani s pomocou Nemcov nedokázali túto armádu poraziť? Bola 

to snáď najlepšia armáda sveta? V istom zmysle áno! Boli to čs. legionári  (Legionár je 

vojak slúžiaci v cudzej armáde). Čs. légie však nevznikali len v Rusku. Ďalšie štáty, 

v ktorých sa čs. légie vytvorili, boli Francúzsko a Taliansko. Ani tam sa však naše légie 

nedali zahanbiť, aj keď ich pôsobenie nebolo také intenzívne ako v Rusku.  

V ďalších častiach časopisu sa budeme venovať výstroji a výzbroji čs. 

legionárov. 

 

       /Milan Janík, 8.A/ 



––– In - Suľkováčik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 7 

             
 

 

               HRUŠKA 

 

        Moja si hruška, 

      skoč mi do bruška, 

      bruško mi nasýť, 

      asi budem hasiť. 

             Hasiči sa nakláňajú, 

             hadicu už pripájajú 

             a to všetko kvôli hruške, 

             nábojnice sú už v puške. 

      

        Nadovšetko je nám zdravie, 

             mamička nám život praje. 

  
          Denis Zivák, 5.A 

 
                                                                                

 

                                
Ako zistíte, že je najvyšší čas kúpiť si nový počítač?  

Na windowse vám bude lagovať Blue Screen. 

 

  Na vojne som bol obľúbený. Volali ma Bonzák. 

 

Viete, čo znamená EMO? 

Extra mastná ofina. 

 

Oci, je atrament veľmi drahý? 

- Nie, prečo sa pýtaš? 

- Lebo mama strašne zúri, že som trošku vylial na gauč. 

 

 Pani učiteľka sa pýta Jožka: 

              - Aké máte doma zvieratá?  

              - Doma máme psa, mačku a mrazené kurča.   

    

/Lukáš Vavro, 5.A/ 
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   Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, 

ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z 

najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. 

 

 

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek 

je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a 

bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do 

rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia 

majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť. 

 

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, 

ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je 

zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. 

Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť 

predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. 

Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 

odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom 

priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska a 

úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca 

prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy. 

 

 

Nezabudnite ani vy na svojich starých rodičov a nájdite si aspoň 

chvíľočku, aby ste ich mohli navštíviť.  

 

Verte, že ich to veeeľmi poteší.  

 

       

                       /red., zdroj: internet/ 
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Dňa 14. 10. 2014 žiaci 8. – 9. ročníka navštívili Strednú odbornú školu strojnícku 

v KNM. Táto škola je zameraná na strojárstvo, elektrotechniku a poľnohospodárstvo. 

Študijné odbory sú v dĺžke 4 roky s maturitou, v dĺžke 3 roky so záverečnou skúškou 

a v dĺžke 2 roky.  

      /Dagmar Králiková, 8.A/ 

Dňa 14. 10. 2014 sa žiaci 2. – 4. a 5. – 7. ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky na 

tému: Bezpečne na internete, ktorá sa uskutočnila v DK v Kysuckom Novom Meste. 

Prednáška bola nielen zábavná, ale aj poučná. Veď my niekedy ani netušíme, aký 

nebezpečný pre nás internet môže byť. Žiaci sa dozvedeli, že nemôžu na facebook 

dávať akékoľvek fotografie a že keď máme na facebooku 1000 či dokonca 2000 

priateľov, tak to ešte neznamená, že toľko priateľov máme aj v skutočnosti. Pozreli sme 

si aj pekné príbehy, v ktorých hlavnými hrdinkami boli ovečky. Inak tieto príbehy si 

môžete pozrieť na stránkach: www.ovce.sk alebo  http://sk.sheeplive.eu/ . Zistili sme, že 

na internete sa musíme všetci správať zodpovedne, pretože nástrahy virtuálneho sveta 

sú veľké. Súčasťou prednášky bol aj príbeh o kiberšikane (elektronické šikanovanie 

prostredníctvom PC, internetu, mobilného telefónu), ktorá je veľmi závažná, lebo pred 

ňou nemôžeme uniknúť do bezpečia nášho domova. Kiberšikanovanie nie je správne 

a môže niekomu veľmi ublížiť!!! 

Preto si dobre rozmysli, čo na internete robíš!   

                /Mgr. Katarína Halúsková/ 

                                                             

                            Medzinárodný deň stromov –  

                                20. október 
 

          Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny 

v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem 

verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, 

význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú 

a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového stromčeka. 

                                  /red., zdroj: internet/       

http://www.ovce.sk/
http://sk.sheeplive.eu/
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 Ragnaroth RPG    (čítaj Ragnaros) 

Ragnaroth je výnimočná RPG hra. Má síce nižšiu grafickú kvalitu, ale pýši sa 

schopnosťou zabaviť človeka aj na pár mesiacov. Ako každá RPG hra, tak aj Ragnaroth 

má svoj inventár, vybavenie a zbrane. Toto vybavenie môžete vylepšovať niekoľkými 

spôsobmi. Platená verzia hry stojí 2,99 €, ale načo platiť draho, keď je aj zdarma.  

Každému milovníkovi RPG hier Ragnarotha 

odporúčam. 

 

                              /Michal Galvánek, 8.A/ 

 

   

 ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫    
 

 

       
 

 

World of Tanks (skrátene WoT či W.o.T, slov. Svet tankov) je hra žánru MMORPG, 

vyvíjaná firmou Wargaming.net, v ktorej hráč hrá z pohľadu vodiča a strelca tanku. K 

dispozícii sú vozidlá a prototypy prevažne z obdobia druhej svetovej vojny a začiatku 

studenej vojny. V hre máte možnosť vybrať si z pomedzi viac než 250 rôznych 

hrateľných tankov a 7 národov: ZSSR, Nemecko, USA, Británia, Francúzsko, 

Čína a Japonsko.  

 

 

V hre nájdete mnoho historických tankov (T-34, T-

54, Pz. Kpfw VI Tiger, KV-1, M4 Sherman), ale aj 

tanky, ktoré zostali len na papieri (SU-100Y, IS-

7, E-100). 

 

           
                               /Denis Mäkký, 8.A/ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sloven%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/MMORPG
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Wargaming.net&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
http://sk.wikipedia.org/wiki/ZSSR
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A1nia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/T-34
http://sk.wikipedia.org/wiki/T-54
http://sk.wikipedia.org/wiki/T-54
http://sk.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_VI_Tiger
http://sk.wikipedia.org/wiki/KV-1
http://sk.wikipedia.org/wiki/M4_Sherman
http://sk.wikipedia.org/wiki/SU-100Y
http://sk.wikipedia.org/wiki/IS-7
http://sk.wikipedia.org/wiki/IS-7
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=E-100&action=edit&redlink=1
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1. Turecký národný nápoj   7. Prvé ročné obdobie 

2. Druhý deň v týždni   8. Meniny má 11. 10. 

3. Samec kačky    9. Japonský šport 

4. Samica srnca    10. Mamin otec 

5. Slovo na Y    11. Dolná končatina 

     12. Druhé ročné obdobie 
                                                              

        Čo nás čaká ??? 
 
 

30. 10. – 2. 11.  Jesenné prázdniny 

1. 11.       Sviatok všetkých svätých  2. 11. Pamiatka zosnulých 

5. 11.       Svetový deň behu (tak nebuď lenivý a prebehni sa  ) 

6. 11.       Komparo (pre triedy 9.A a 9.B)  16. 11. Medzinárodný deň tolerancie 

20. 11.        Medzinárodný deň bez fajčenia 

       ....... a všeličo inéééé  
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        TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK  
  
A sme tu opäť!!! 

Aj v tomto školskom roku sme si pre vás pripravili okrem ŽOLÍKA aj súťažný TESTÍK. 

Keď ho vyplníte, tak odstrihnite súťažnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na  1. poschodí 

našej školy. Tešíme sa na vaše odpovede a traja z vás sa môžu tešiť na zaujímavé ceny. Ich 

mená budú uverejnené v ďalšom čísle. 

 
                                                          
 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................. . 

Trieda: .....................................................................................................................................  
1.  Koľko je v triede chlapcov, ak je 9 dievčat a spolu je tam 14 detí? 

  a) 5  b) 8  c) 6 

2.  Prepíš vetu bez chýb: 

 Bilynkárka zbyera bilynki.  

  .................................................................................................................  

3.  Napíš 3 slovenské krajské mestá: ..................................................................................  

4.  Koľko je na obrázku trojuholníkov? 

                                      
 

5.  Tajnička zo strany 11:............................................................................. ....................... 
 

                                                       

               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Mária Pagáčová 

(8.A) - šéfredaktor, Katarína Račáková (6.A) – predseda a ďalší členovia redakčnej 

rady Michal, Denis, Milan, Dáška, Miška, Samko, Lukáš a ďalší prispievatelia, 

ktorým ďakujeme ...  

 

a) 44 

b) 35 

c) 24 

d) 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       



                          
 

 

V Amerike snáď neexistuje človek,  

ktorému by tento deň nič 

nehovoril. Patrí totiž k 

najpopulárnejším sviatkom a 

takisto vo Veľkej Británii sa teší 

veľkej obľube.  

Deti sa prezliekajú do kostýmov, 

neraz sú riadne strašidelné, ale len  

máloktoré dnes vie, odkiaľ 

pochádza tento sviatok.  

   

História Halloweenu siaha až k dávnovekým Keltom. Vtedy sa rok delil 

na dve obdobia – obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. V novembri 

pre nich začínala doba temna, zásoby potravín sa rýchlo míňali a ľudia v 

prvý novembrový deň uctievali svojho Boha Mŕtvych – Anwinna. Ľudia 

verili, že v tú noc sa domov vracali duše zomretých a vyhľadávali tak 

pomoc príbuzných, aby im pomohli prekročiť onú hranicu do Zeme 

Mŕtvych. Ľudia začali vyrábať svietidlá z vydlabanej repy, aby duchom 

posvietili na cestu. Sami sa prezliekali do starých handár a maľovali si 

tváre, aby sa sami uchránili pred zlými duchmi. Tej noci sa hovorilo 

Samhain. 

 

V roku 43 nášho letopočtu dobyli keltské 

územia rímske vojská. Postupom času sa 

tieto dva národy začali prelínať a ku sviatku 

Samhainu sa začal sláviť i koniec úrody – 

dožinky. K ohňom a lampám pribudlo 

ovocie a obilie. 

 



 

Počas ďalších asi 500 rokov sa ku stále väčšej moci dostávala 

katolícka cirkev. Pápež Bonifác IV. sa chcel zbaviť pohanských zvykov a 

vytvoril nový sviatok – SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Ale ľudia 

to vyriešili tak, že slávili oba sviatky. V 16. storočí už boli sviatky 

prepojené tak, že sa slávil len jeden – All Hallows´ Day alebo Deň 

všetkých blahoslavených. Predvečer tohto sviatku sa volal All Hallows´ 

Evening, slangovo povedané len Halloween. 

V Amerike v tej dobe žilo veľa prisťahovalcov, väčšina 

protestantov. A pretože Halloween bol v podstate sviatok katolícky, 

prisťahovalci začali oslavovať len začiatok jesene. Na jeseň 19. storočia 

sa do Ameriky dostali milióny európskych prisťahovalcov, medzi nimi 

niekoľko stotisíc Írov, ktorí so sebou priniesli i svoje katolícke zvyky. Na 

Halloween začali robiť svietidlá z tekvice namiesto z tradičnej repy a 

sviatok sa rýchlo „ujal“. Ak si sa v čítaní našej prílohy dostal až tu, tak ťa 

možno čaká prekvapenie! Tak rýchlo vyhľadaj pani učiteľku Halúskovú 

a ak budeš medzi prvými piatimi žiakmi, tak dostaneš halloweensky 

darček.  (tak veľa šťastia) 

V dnešnej dobe si ľudia zdobia domy, vyrábajú tekvicové 

svietidlá a pečú tekvicové koláče. Deti sa tešia, ako sa prezlečú za 

strašidlá a budú chodiť od domu do domu s krátkou vetou – trick or treat 

(trik alebo dobrotu). V prípade, že majiteľ domu povie trik, tak vám 

strašidlá musia niečo predviesť, napr. stoj na hlave a pod. Dotyčný 

majiteľ domu ich väčšinou tiež obdaruje sladkosťami a ovocím.  

     
     /red., zdroj: internet/ 

 



 

 


