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ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA (SPU) 

PHDR. JANA THOLTOVÁ, PSYCHOLOGIČKA, 

VYSKUMNY ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÚGIE A PATOPSYGHOLÚGIE 

 

Druháčka Betka má ťažké depresie, hovorí, že sa radšej nemala narodiť, keď sa musí tak 

trápiť v škole a aj tak dostáva len štvorky. Každé ráno plače, bolí ju bruško a nechce ísť na 

vyučovanie. Podobnú psychickú traumu dennodenne zažíva veľké množstvo detí, ktoré trpia 

špecifickými poruchami učenia.  

Naša krajina dáva možnosť všetkým deťom bez rozdielu získať kvalitné základné 

vzdelanie, čo je nevyhnutný predpoklad pre život, prácu či ďalšie štúdium vo vyspelej 

spoločnosti. K tomu, aby sa mohol človek vzdelávať, je nevyhnutné, aby vedel dobre čítať 

a písať. Nie je možné pochybovať o tom, že zvládnutie správnej techniky čítania má pre 

vzdelávanie prvoradý význam, a to aj v súčasnej modernej spoločnosti, presýtenej 

špičkovými technológiami. Prevažná väčšina detí na základných školách sa bežne 

používanými metódami naučí správne čítať a písať a tým dostane základ, na ktorom buduje 

svoje vzdelávanie a životné uplatnenie. Okrem tejto veľkej skupiny máme v školách určité 

percento detí, ktoré v dôsledku drobného poškodenia niektorej mozgovej oblasti, prípadne 

jej nerovnomerného či nedostatočného vývinu, má mimoriadne problémy so zvládaním 

techniky čítania, prípadne písania. Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, 

často nadpriemernú inteligenciu. Tieto jednotlivé poruchy zaraďujeme k tzv. vývinovým 

poruchám učenia. Vývinovým z toho dôvodu, že ide o poruchy, ktoré sa prejavia až na 

určitom stupni vývinu (napr. vstupom do školy). Takéto poruchy učenia môžu život 

dieťaťa veľmi negatívne ovplyvniť na dlhé obdobie, prípadne úplne znemožniť jeho 

plynulé vzdelávanie.  

Od dieťaťa, ktoré má obe ruky v sadre, nik nečaká, že bude písať úlohy a jesť samo pri 

stole. Keď má ruky v sadre, znamená to, že má problém. Keď však dieťa píše nečitateľne, 

veľmi pomaly a s nevýslovnou námahou, lebo trpí špecifickou poruchou písania, jeho 

problémy prehliadame. Je za ne dokonca trestané zlými známkami či početnými 

poznámkami v žiackej knižke, pretože tento „skrytý“ hendikep na rozdiel od sadry nie je 

vidieť.  

Namiesto pochopenia a profesionálnej pomoci sú tieto deti často vystavované neustálemu 

karhaniu, zosmiešňovaniu a ponižovaniu, mnohokrát pred celou triedou. Následky 

nenechajú na seba dlho čakať. Dieťa reaguje buď vzdorom alebo únikom do neurózy, 

pridružujú sa psychosomatické ťažkosti, neskôr poruchy správania, prípadne iné 

osobnostné ťažkosti.  

     Jemný vánok chladného vzduchu, 

hmla, vôňa práve dohorenej sviečky a 

šušťanie mokrého lístia pod nohami. 

Takto si predstavujem jeseň a takúto ju 

naozaj zbožňujem, najmä čas dušičiek. 

Zakaždým čakám až do zotmenia, aby 

som si naplno užil atmosféru na 

cintoríne. Nepoznám magickejší pocit, 

ako keď horia tisíce sviečok a mladé 

rodiny sa schádzajú pri hroboch starých 

materi, aby im ukázali tie nové dušičky, 

ktoré práve prišli na tento svet. 

Dušičkovská nálada je všade, kam sa 

pozriete, najmä keď prechádzate okolo 

nejakej materskej školy. Toľko strašidiel, 

gaštanov a tekvičiek, čo na vás číha z 

každého rohu, sa nevidí len tak. Obzvlášť 

úsmevné je, keď pani učiteľky 

zorganizujú lampiónový pochod a ja 

pomaly míňam všetkých tých malých 

duchov a strašiakov, ktorým viac svietia 

reflexné vesty ako lampióny. Dúfam, že 

ste si tieto dni poriadne užili. Ani sa 

nenazdáme a bude tu vrchol roka, 

Vianoce. Už ste začali kupovať prvé 

darčeky? Nie, nechcem vás stresovať, 

práve naopak. V školovinách sme pre vás 

pripravili množstvo skvelých článkov a 

fotografii. Sledujte aj náš Facebook,, 

Instagram a našu webovú stránku, bude 

toho veľa! Želám vám čarovnú jeseň.  

šéfredaktor 
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ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ DIAGNOSTIKY ŠPU  

1.   Zreteľná disproporcia medzi zistenou inteligenciou a podávanými výkonmi  

2. Porucha nemá príčinu v telesnej chorobe a nevznikla ani na sociálnom alebo 

emocionálnom základe (stavy úzkosti, zlé rodinné zázemie, EPI...)  

3. Dokázaná dysfunkcia poznávacích centier mozgu (psychologické alebo neurologické 

vyšetrenie musí odhaliť poruchu niektorého článku tzv. hierarchie učenia) 

Dys - poruchou nie je, ak je príčinou ťažkostí:  

 ťažkosť v učení sa na základe zníženého IQ,  

 pomalé osvojovanie čítania, písania a počítania u vývinovo nezrelých detí,  

 použitie nesprávnych výukových metód,  

 zameškanie školskej dochádzky,  

 nižšia sociokultúrna úroveň,  

 odlišné jazykové prostredie.  

 

ZÁKLADNÉ POJMY 

 

Dyslexia porucha osvojenia čítania  

Dysgrafia porucha osvojenia písania  

Dysortngrafia porucha osvojenia pravopisu  

Dyskalkúlia porucha osvojenia matematických schopností  

Dyspraxía porucha osvojovania, plánovania a vykonávania voľných pohybov  

DYSLEXIA  

Ide o neschopnosť naučiť sa čítať bežnými výučbovými metódami napriek tomu, že dieťa 

má primerané rozumové schopnosti potrebné na osvojenie čítania a nechýba mu ani 

primeraná výchovná a vzdelávacia starostlivosť.  

Dyslexia je často podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, 

objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi 

schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslektik má v škole ťažkosti všade tam, 

kde sú jeho vedomosti viazané na výkon v čítaní. Nejde však o izolované prejavy, porucha 

často zasahuje celú osobnosť dieťaťa. Dyslektik má často pocity menejcennosti a narušené 

sebavedomie. Vytvára sa u neho nechuť k čítaniu, často aj stým súvisiacemu vzdelávaniu 

ako takému. Rodičia, ktorí veľakrát nechápu problém dieťaťa, ho preťažujú, trestajú či 

obviňujú z lenivosti a porovnávajú so súrodencami či spolužiakmi.  

 

Prejavy  

 

Dyslexia môže postihovať technickú stránku čítania (ako čítam), napr. rýchlosť čítania, 

správnosť čítania, alebo stránku porozumenia prečítaného a schopnosť reprodukovať obsah 

prečítaného (čo čítam).  

 

Podľa toho, ktorá stránka čítania je postihnutá, hovoríme o dyslexii pravohemisférového 

alebo ľavohemisférového typu, čo súvisí s lateralizáciou našich mozgových hemisfér. Oba 

typy sa však môžu vyskytovať aj vo vzájomnej kombinácii.  

 

P-typ  

Postihnutá je ľavá (jazyková, rečová) hemisféra, ktorá spracováva obsahovú stránku; dieťa 

číta technicky celkom dobre, ale pomaly, stratégia jeho čítania je často pomerne presná, 

nevie však prejsť na čítanie s porozumením.  

L-typ  

Postihnutá je pravá („percepčná“) hemisféra; dieťa rýchlo prechádza na porozumenie, 

zameriava sa na porozumenie čítaného, avšak číta technicky zle, s vysokou chybovosťou, 

často číta veľmi rýchlo.  

Dyslexia je porucha učenia, ktorá sa obyčajne prejavuje už v prvých ročníkoch školskej 

dochádzky a jej náprava sa dá pri ťažších formách v bežných podmienkach triedy pomerne 

ťažko zvládnuť. Na to, aby bol správne zvolený pedagogický postup pri vzdelávaní detí s 

poruchami učenia, je potrebné včasné diagnostikovanie zo strany učiteľa a odborných 

zamestnancov CPPPaP, CŠPP. Využívanie špeciálno-pedagogickej podpory, špeciálneho 

prístupu a metód už od začiatku vzdelávacieho procesu (u rizikových detí už aj v 

predškolskom veku) môže viesť k dobrým výsledkom. Dieťa sa naučí rôznym 

alternatívnym študijným zručnostiam a stratégiám, ktoré mu pomôžu zvládnuť daný 

problém. Ak sa tomuto problému nevenuje dostatočná pozornosť, môže to mať následky, 

ktoré sa budú v budúcnosti ťažšie riešiť. Ak nie je táto porucha riešená včas a dieťa i 

napriek vynaloženému úsiliu nedosahuje očakávané študijné výsledky, môže byť zo strany 

učiteľov a rodičov považované za lenivé alebo dokonca hlúpe a často je vystavené 

posmechu spolužiakov. Slabá informovanosť a nekvalifikovaný prístup môžu viesť k 

zbytočnému vystavovaniu dieťaťa stresu a negatívnym reakciám okolia. Dieťa s dyslexiou 



často číta pomalšie a nezrozumiteľnejšie ako iné deti V tom istom ročníku, stupeň jeho 

čitateľských zručností zaostáva za stupňom zaškolenia a fyzickým vekom. Dieťa sa i vo 

vyšších ročníkoch môže trápiť s čítaním a stáva sa, že vinnou toho opakuje ročník. 

Dyslektik má často pocity menejcennosti a narušené sebavedomie. 

 

PhDr. Jana Tholtová, psychologička 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

 

PRIPRAVTE SA NA JESENNÉ CHRÍPKOVÉ OBDOBIE  

 

Tento zázračný nápoj vás postaví na nohy!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Či už chceme alebo nie, jeseň je tu, a prišla aj spolu so svojimi chorobnými nástrahami. 

Avšak, žiadny strach! Vďaka tomuto zázračnému nápoju plného vitamínov sa vás ani len 

nedotkne. 

Jeseň je pre mnohých z nás čarovným obdobím. Hoci sa oproti letu podstatne ochladí, 

častokrát si práve v tomto nájdeme väčší priestor na seba a na oddych v teple domova, 

ktorý sme tak veľmi potrebovali. Preto je veľmi dobré myslieť na to, ako posilniť našu 

imunitu a vyhnúť sa tak nepríjemným chorobám, ktoré môžu z jesene urobiť nenávidené 

ročné obdobie.   

N A M I E Š A J T E  S I  V I T A M Í N O V Ú  B O M B U  

 

Základom vitamínovej zbrane proti chorobám je 

zázvorový čaj. Aj keď možno nie všetkým chutí, 

verte, že kvôli jeho skvelým účinkom a obranným 

látkam sa oplatí pretrpieť pár sekúnd jeho 

štipľavo-horkej chuti v ústach. Aby však jeho 

účinky boli ešte výraznejšie, pridajte doň aj 

čučoriedky. Kým zázvor dokáže účinne bojovať 

proti nachladnutiu a poradí si aj so začínajúcou 

chorobou, čučoriedky zas naše telo obohatia 

o potrebné vitamíny, železo, vápnik, kyselinu 

listovú, či dokonca o betakarotén a antioxidanty. 

Tým nášmu telu doprajú potrebné živiny 

a vytvárajú silný imunitný systém, vďaka ktorému 

zabránia ďalšiemu prepuknutiu choroby či 

vírusového ochorenia. Zabijete tak dve muchy 

jednou ranou a koniec koncov, docielime aj 

príjemnejšiu chuť čaju, v porovnaní s tým, akú by 

nám poskytol len čistý zázvor. 

A K O  N A  T O ?   

Na namiešanie vitamínovej bomby si prichystajte: 

5 plátkov čerstvého zázvoru 

2 lyžice medu 

2-3 lyžice čerstvej citrónovej šťavy 

za hrsť čučoriedok 

Pridajte plátky zázvoru do vody a zmes priveďte 

do varu. Následne pridajte čučoriedky a nechajte variť len na miernom ohni približne 

20 minút. Nakoniec všetko sceďte a pridajte med a citrónovú šťavu. Pokiaľ by sa vám 

nápoj zdal príliš silný, môžete ho doliať čistou zovretou vodou. 

 

 

http://www.pluska.sk/fotogaleria/fotogaleria-emma.html?foto=&clanok=1082689
http://www.pluska.sk/fotogaleria/fotogaleria-emma.html?foto=&clanok=1082689
http://www.pluska.sk/fotogaleria/fotogaleria-emma.html?foto=&clanok=1082689
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4406&pr=0.1&w_id=10268&tstamp=1511207355&pid=540&cd=3821dc405c51903adad92bfbc0c6468f&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4470&pr=0.1&w_id=2097&tstamp=1511207355&pid=540&cd=fc4ffb183148fb5e0f9548a29ef4e30c&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4466&pr=0.1&w_id=999&tstamp=1511207355&pid=540&cd=606106654131543eae09c93a400b1482&f=1
http://www.pluska.sk/fotogaleria/fotogaleria-emma.html?foto=&clanok=1082689


ADVENT? SVEDECTVO, ŽE PRÍPRAVA NA VIANOCE NESPOČÍVA VO 

VYMETANÍ OBCHODOV   

 

Advent je časom na pokánie, úsilie o 

nápravu života   

Prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto 

roku pripadá na 26. novembra, sa pre 

rímskokatolíkov, evanjelikov i ďalších 

kresťanov začína advent – obdobie 

duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. 

Nejde len o spomienku na historickú 

udalosť spred vyše 2000 rokov, na narodenie Božieho Syna, ale aj o uvedomenie si 

očakávaného nového, konečného príchodu Krista. 

Dôležité pre kresťanov v období adventu je pokánie, úsilie o nápravu života, častejšie 

modlitby a zamyslenia, pristupovanie k sviatostiam, najmä spovedi. V katolíckych, 

evanjelických a iných kresťanských chrámoch sa v čase adventu konajú aj mnohé adventné 

koncerty. Chrámové rúcho v tomto období je fialové. 

Slovo advent pochádza z latinského “adventus” a znamená príchod. Symbol adventného 

obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne 

zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Tieto sviečky bývajú tmavomodré alebo 

fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Zapaľujú ich v katolíckych a 

evanjelických kostoloch, v rôznych cirkevných zariadeniach a tiež veriaci vo svojich 

domovoch. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva, radosti, úcty a kráľovskej 

dôstojnosti. 

  

 

Začína tiež liturgický nový rok  

Nadchádzajúca prvá adventná nedeľa je v Katolíckej cirkvi aj začiatkom nového 

liturgického roka a tradične tiež dňom celocirkevnej zbierky na charitu. 

 

 

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa 

biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa obvykle začínali pred svitaním a 

pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo “kráčalo v tmách”. 

  

Už v starom Ríme sa praktizovali adventné zvyky 

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-

461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 

nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala už od prvej nedele po 

sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno-

kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri 

nedele (symbolizujúce 4000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) 

a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Svoju 

definitívnu formu nadobudol advent v 8. a 9. storočí. V roku 1362 Urban V. (1362-1370), 

ktorý aj po zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol pre advent pôstne 

pravidlá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORTOVÉ PODUJATIE V RÁMCI  EURÓPSKEHO TÝŽDŇA BOJA PROTI 

DROGÁM POD NÁZVOM   

„ŠPORTOM PROTI DROGÁM“   

V Spojenej škole dbáme na prevenciu. Plánujeme a uskutočňujeme aktivity zamerané 

hlavne na pohyb a šport. Pri tejto príležitosti sa u nás v piatok 23.11.2018 uskutočnil 

veľkolepý turnaj vo vybíjanej a vo volejbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH A PAMIATKA ZOSNULÝCH 

(1.a 2. Október) 

Na tento deň pripadá na Slovensku tradičný novembrový zvyk návštevy cintorínov, 

ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a 

známych. 

Sviatok Všetkých svätých, ktorý pripadá na 1. 

novembra je jedným zo sviatkov rímsko-katolíckej 

cirkvi. V tento deň si katolícka cirkev pripomína 

všetkých svätých a to nielen tých, ktorí sú oficiálne 

kanonizovaní, ale tiež aj tých, o ktorých "svätosti 

okrem Boha nikto iný nevie". 

Dôvodom zavedenia sviatku bola nemožnosť sláviť 

každý jednotlivý deň svätcov. Pápež Gregor III a následne Gregor IV. ustanovili preto 1. 

november za sviatok pre západnú cirkev, ako výročný deň posvätenia rímskeho Pantheonu 

na kresťanský kostol venovaný všetkým svätým. 

O deň neskôr, 2. novembra, cirkev slávi slávnosť všetkých veriacich zomrelých, ľudovo 

dušičky (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum). Pamiatka zosnulých sa 

slávi od 9. storočia, na Slovensku býva dodnes zvykom behom tohto dňa, alebo obdobia 

navštíviť cintorín a rodinné hroby. 

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.  

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. 

 

 

 



HALLOWEEN — AKÝ MÁ PÔVOD?   

 

Oslavuje sa Halloween tam, kde žijete? V Spojených štátoch a v Kanade je veľmi rozšírený 

a ľudia ho oslavujú každý rok 31. októbra. No halloweenske zvyky možno vidieť aj na 

mnohých iných miestach sveta. V niektorých krajinách sú rozšírené sviatky, ktoré sa síce 

volajú rôzne, ale majú s Halloweenom čosi spoločné: kontakt s duchovnou ríšou, napríklad 

s duchmi mŕtvych, škriatkami, bosorkami či s démonickými bytosťami.  

 

MOŽNO vy osobne neveríte 

v nadprirodzené bytosti. Na 

Halloween a podobné sviatky 

sa pozeráte ako na príležitosť 

zabaviť sa a viesť svoje deti 

k tomu, aby si rozvíjali 

fantáziu. Mnohí ľudia však 

nepovažujú tieto sviatky za 

neškodnú zábavu, a to 

z viacerých dôvodov: 

1. „Halloween je nerozlučne 

spätý s možnosťou 

skontaktovať sa 

s duchovnými silami, z ktorých mnohé ľudí ohrozujú alebo strašia,“ píše sa 

v diele Encyclopedia of American Folklore. Okrem toho veľa sviatkov podobných 

Halloweenu má  pohanský pôvod a sú úzko spojené s uctievaním predkov. Dokonca aj 

dnes ľudia na celom svete využívajú takéto dni na to, aby sa skontaktovali s údajnými 

duchmi mŕtvych. 

2. Hoci Halloween sa považuje hlavne za americký sviatok, každý rok si ho osvojuje 

čoraz viac krajín. Mnohí z tých, ktorí ho preberajú, však ani netušia o pohanskom 

pôvode jeho symbolov, dekorácií a zvykov, z ktorých väčšina má niečo spoločné 

s nadprirodzenými bytosťami a okultnými silami.  

3. Tisícky prívržencov hnutia Wicca, ktorí dodržiavajú staroveké keltské rituály, 

dodnes nazývajú Halloween jeho starým názvom Samhain a považujú ho za 

najposvätnejšiu noc v roku. Istý uznávaný bosorák pre noviny USA 

Today o kresťanoch povedal, že „si to neuvedomujú, ale oslavujú s nami náš 

sviatok... To sa nám páči“. 

4.  Sviatky podobné Halloweenu sú v rozpore s tým, čo učí Biblia. V Biblii 

nachádzame toto varovanie: „Nech nie je medzi vami... veštec zaoberajúci sa 

veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani 

vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych.“ 

(5. Mojžišova 18:10, 11, Slovenský ekumenický preklad; pozri aj 3. Mojžišovu 

19:31; Galaťanom 5:19–21) 

Z týchto skutočností vyplýva, že je múdre poznať temnú minulosť Halloweenu 

a podobných sviatkov. Na základe toho sa možno aj vy rozhodnete, že sa pridáte 

k mnohým ďalším, ktorí tento sviatok neoslavujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jw.org/sk/publikacie/biblia/bi12/biblicke-knihy/5-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/18/#v5018010-v5018011
https://www.jw.org/sk/publikacie/biblia/bi12/biblicke-knihy/3-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/19/#v3019031
https://www.jw.org/sk/publikacie/biblia/bi12/biblicke-knihy/3-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/19/#v3019031
https://www.jw.org/sk/publikacie/biblia/bi12/biblicke-knihy/3-Moj%C5%BEi%C5%A1ova/19/#v3019031


SVIATKY PODOBNÉ HALLOWEENU 

Halloween sa vo všeobecnosti považuje za americký sviatok. No stáva sa čoraz 

populárnejším aj v iných častiach sveta. Navyše existujú aj iné sviatky, pri ktorých sa 

podobne ako pri Halloweene oslavujú duchovné bytosti a ich činnosť. Tu sú len niektoré 

obľúbené sviatky podobné Halloweenu, ktoré sa slávia vo svete. 

Severná Amerika — deň mŕtvych 

Južná Amerika — Kawsasqanchis 

Európa — deň mŕtvych a obmeny Halloweenu 

Afrika — tanec Egungunov 

Ázia — sviatok Bon 

 

AKÝ MAJÚ PÔVOD? 

Pôvod niektorých halloweenskych zvykov a symbolov 

UPÍRI, VLKOLACI, BOSORKY, ZOMBIE: Tieto bytosti sa už dlho spájajú so svetom 

zlých duchov. 

SLADKOSTI: Starovekí Kelti si sladkosťami chceli udobriť zlých duchov. Cirkev neskôr 

nabádala ľudí, aby v predvečer Sviatku všetkých svätých chodili po domoch a prosili 

o jedlo. Odmenou za jedlo mala byť modlitba za mŕtvych. Tento zvyk sa napokon stal 

súčasťou Halloweenu tak, že deti chodia od domu k domu a pýtajú si sladkosti. 

KOSTÝMY: Kelti nosievali strašidelné masky, aby ich zlí duchovia tiež považovali za 

duchov a nechali ich na pokoji. Cirkev postupne pripájala pohanské zvyky k sláveniu 

Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých. Neskôr chodievali ľudia počas týchto 

sviatkov z domu do domu oblečení v kostýmoch svätých, anjelov a démonov. 

TEKVICE: Na zahnanie zlých duchov sa vystavovali vyrezávané okrúhlice podobné repe, 

v ktorých horela sviečka. Tú niektorí považovali za symbol duše zadržanej v očistci. 

Neskôr sa začali používať vyrezávané tekvice. 

 

 

HALLOWEEN V PRÚDE ČASU 

5. STOROČIE PRED N. L. 

Kelti slávia sviatok Samhain na konci októbra, lebo veria, že vtedy sa duchovia a démoni 

potulujú po zemi viac ako inokedy. 

1. STOROČIE N. L. 

Rimania si podrobujú Keltov a prijímajú aj ich špiritistické rituály spojené so Samhainom. 

7. STOROČIE 

Pápež Bonifác IV. údajne zavádza každoročné slávenie Sviatku všetkých svätých s cieľom 

vzdať česť mučeníkom. * 

11. STOROČIE 

Druhý november je vyhlásený za Pamiatku zosnulých na pripomínanie si mŕtvych. 

18. STOROČIE 

Názov tohto sviatku sa objavuje v tlači ako Halloween. 

19. STOROČIE 

Tisícky ľudí, ktorí sa sťahujú z Írska do Spojených štátov, si so sebou prinášajú aj 

halloweenske zvyky, ktoré sa časom zmiešavajú s podobnými zvykmi vysťahovalcov 

z Británie, Nemecka, ale aj z Afriky a iných častí sveta. 

20. STOROČIE 

Halloween sa stáva obľúbeným celoštátnym sviatkom v Spojených štátoch. 

21. STOROČIE 

Vďaka Halloweenu sa obchodníci na celom svete tešia zisku mnoho miliárd dolárov. 

 

 

 

https://www.jw.org/sk/publikacie/casopisy/g201309/halloween-aky-ma-povod/#footnote1


TVORIVÉ DIELNIČKY PRE RÓMSKE DETI 

(Mgr. Ivana Švecová) 

 

Koncom novembra sa žiaci 4.C a 3.D učili trochu netradične. Hornošarišské osvetové 

stredisko pre nich pripravilo tvorivé dielničky v Dielni ľudových remesiel. Lektorky 

z HOS-ky pre žiakov nachystali všetko potrebné a ony si sami vyrobili platený vak, 

vianočné svietniky a celkom na záver aj obložené chlebíčky na vianočný stôl. Moje 

poďakovanie patrí najmä pracovníčkam HOS-ky, za ich ochotu a aj za to, že sa u nich na 

dielničkách vždy dobre cítime.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE "MNÍŠKY V AKCII" 

 

V tento deň k nám zavítalo detské kočovné divadlo DRaK z Prešova s predstavením 

Mníšky v akcii. Odohrali príbeh mníšok, ktoré sa museli popasovať s rôznymi problémami 

ako nedostatok peňazí či mŕtve mníšky v mrazničke. Dozvedeli sme sa, ako tieto problémy 

súvisia so sestrou Amnéziou, otcom Pavlom, matkou predstavenou či ostatnými mníškami. 

Celý príbeh bol doplnený výbornými speváckymi a hereckými výkonmi všetkých hercov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.B 

 

Ahoj, vy nás ešte nepoznáte! Tak sa teda predstavíme. Sme žiaci I. B. Naozajstní žiaci, v  

naozajstnej škole! Chcete vedieť ako sme si zvykli? Ako sa nám darí? Nuž, určite sa 

nenudíme. Učíme sa tradične i hravo, v prírode i na záhrade, s rodičmi i kamarátmi. Veľa 

tvoríme, hráme sa a šantíme.  Zdravo jeme, čo vypestujeme, to spracujeme. Desiate si 

pripravíme a zdravú zeleninku aj domov donesieme. To čo vieme   rodičom  i starkým radi 

predvedieme. Aj vám všetkým ukážeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak to sme my, žiaci I. B. Sme tu len krátko, len sa rozbiehame. Určite toho ešte kopu 

zažijeme a o zážitky sa s vami opäť radi podelíme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIVITY ŽIAKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zážitkové vyučovanie, V záhradke, Týždeň zdravej výživy - veselá desiata,  Otvorená 

hodina prírodovedy pre rodičov, Mesiac úcty k starším - besiedka pre starkých, Pamiatka 

zosnulých- viazanie kytíc, Tvorivé dielne - HOS v Bj, Halloween - výroba svetlonosov, 

Vianoce - pečenie medovníčkov. 

 

 

 

  


