
Milé spolužačky, milí spolužáci 

jak jistě víte v minulém týdnu jsme prožili zajímavé období Halloweenu a 

Dušiček. V Parlamentu jsme se rozhodli Vám přiblížit toto období a jeho význam 

ještě trošku více formou historie a zajímavostí.  

 

 

Zvyky Halloweenu 

• Zvyky které na Halloween slavíme vymysleli Keltové a Irové  a ti je roznesli 

po celém světě 

• Vyřezávání dýní- Irové dřív vyřezávali řepu nebo brambory; dělali to 

proto, aby od domu během následující noci (následující noc byla v Den 

Všech svatých) odehnali duchy svých zemřelých příbuzných a blízkých 

• Masky a kostýmy- lidé si mysleli, že duchy zmatou a oni je nechají na 

pokoji 

Nejčastější masky používané na odhánění duchů:čarodějnice 

                                                                                    černá kočka 

                                                                                    vlkodlak 

                                                                                    Frankenstein 

                                                                                    duch 

• Trick-or-treating – česky-„dejte mi koledu, nebo Vám něco provedu“ děti 

v kostýmech obcházejí domy a koledují, za odměnu dostávají sladkosti. 

HALLOWEEN 
 

• Slaví se 31. 10.  Den po Halloweenu slavíme Den Všech svatých 

• Halloween se slaví hlavně v zemích mluvících anglicky např.: v USA, 

Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu 

• Vznikl z anglických slov „All Hallows‘ Eve“ tedy Předvečer Všech svatých 

• Poprvé asi v roce 1745 

K Halloweenu patří oranžová a černá barva. Oranžová znázorňuje podzimní 

sklizeň;                                                                  Černá znázorňuje temnotu a smrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Pokud jim majitel domu neotevře tak mu děti provedou malou lumpárnu 

např. pomalují dveře zubní pastou nebo něco podobného 

• Halloweenský průvod- pořádá se ve větších městech; děti soupeří o 

nejoriginálnější a nejstrašidelnější masku; nejznámější je newyorský ,,The 

Village Halloween Parade,, 

• Strašidelné historky- vypráví si starší děti; čím víc strašidelnější tím jsou 

lepší  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          OTÁZKY 

          1. ročník     

 1. Co znázorňuje oranžová barva?   (podzimní sklizeň) 

 2. Kdy se slaví Halloween?         (31. 10.) 

 3. Řekni alespoň 3 Halloweenské masky které znáš. 

 

          2. ročník   

  1. Co znázorňuje černá barva?    (temnotu a smrt) 

  2. Jaká je tvoje nejoblíbenější maska?   

  3. Co používali Irové místo dýní?   (brambory nebo řepu) 

 

          3. ročník 

   1. Proč se vyřezávali dýně?  (na odehnávání duchů) 

   2. Kdo vymyslel Halloweenské zvyky?  (Keltové) 

   3. Jaká maska je podle tebe nejstrašidelnější? 

   

          4. ročník 

    1. V jakém roce se asi poprvé slavil Halloween?   (1745) 

    2. Co všechno víš o Halloweenským průvodu? 

    3. Dozvěděl se o Halloweenu něco nového?   



 

          5. ročník    

1. Co znamená česky Trick-or-treating? (Dejte mi koledu, nebo Vám 

něco provedu) 

2. Co do řady nepatří a proč?  maska  koleda  dýně  Jaro  duch    (Jaro, 

halloween se slaví na podzim ne na jaře) 

3. Víš ještě něco o Halloweenu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Duš ič ky 
• Slaví se 2.listopadu - památka na všechny zesnulých 

• Lidé věřili, že duše zemřelých se vrátí zpět na zem 

• K Dušičkám patří květiny a svíčky- Květiny, protože se dávají jako 

dárek zemřelým;                                

• Svíčky, protože slouží jako pomoc vrátit se zemřelým na zem 

 

 

                           Zvyky na Dušičky  
 

• V tento den lidé chodí k hrobům svých pozůstalých, aby jim 

mohli zapálit svíčku a vzpomínat na ně 
• Tento zvyk vymysleli staří Keltové 

• Mysleli si, že duše zemřelých se může vrátit mezi živé 

• Proto v noci 2.listopadu byly zapalovány ohně, které jim měly 

pomoci najít cestu 
 

Prezentaci vytvořila: Nelly Řezanková 

Povídání napsala: Agáta Klementová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                   OTÁZKY 

    1.ročník 

1.Co znázorňují květiny?  (dárek pro zemřelé ) 

2.Kdy se slaví Dušičky?     (2.listopadu) 

3.Řekni alespoň 3 věci co se dávají na hrob. 

 

     2.ročník 

1.K čemu slouží svíčky?  (Slouží jako pomoc zemřelým vrátit se na zem) 

2.Co bylo zapalováno v noci 2.listopadu?  (ohně) 

3.Myslíte si že všichni slavili tento den spolu nebo každá rodina zvlášť? 

(většinou každá rodina zvlášť) 

 

    3.ročník 

1.Kdo vymyslel zvyky na Dušičky? (Keltové) 

2.Lidé věřili, že duše zemřelých se nevrátí zpět na zem. ANO nebo NE  (NE) 

3.Kam tento den chodíme?  (Na hřbitov) 

 

     4.ročník 

1.Dušičkám patří květiny a masky. ANO nebo NE   (NE) 

2.Co nepatří k otázce 1. k Dušičkám a proč? (Maska, protože patří 

k Halloweenu) 



3. Víš ještě něco o Dušičkách? 

 

      

 

 5.ročník 

1.Co do řady nepatří a proč? Svíčka, hřbitov, stromeček, květiny (stromeček, 

protože patří k Vánocům) 

2.Co lidé museli udělat, aby pomohli zemřelému vrátit se na zem? (Museli 

rozdělat oheň) 

3.Dozvěděl ses něco nového o Dušičkách? 

 

 


