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     Halloween je anglosaský lidový 
svátek, který se slaví 31. října.  

    Děti se oblékají do strašidelných 
kostýmů a chodí od domu k 
domu a „koledují“ o sladkosti.  

    Svátek se slaví většinou v 
anglicky mluvících zemích, 
převážně v USA, Kanadě, Velké 
Británii, Irsku, Austrálii, Novém 
Zélandu aj.  

    Halloween vznikl z keltského 
svátku  – obdoby našeho Nového 
roku.  

    Název vznikl zkrácením 
anglického „All-Hallows-eve“, 
tedy „Předvečer Všech svatých“. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech 
věrných zemřelých či lidově dušičky, připadá na 2. listopadu, a 
je dnem, kdy se církev modlí za zemřelé.  

 Památka se slaví od 10. století.  
 Je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a na 

rodinném hrobě rozsvítit svíčku nebo položit živé květiny, což 
symbolizuje víru ve věčný život a to, že život hrobem nekončí.  

 Z tohoto hlediska jsou nevhodné papírové a umělé květiny, které 
se v moderní době na hrobech čím dál více objevují jakožto 
důkaz o ztrátě povědomí o původním významu této tradice.[ 

 Památka věrných zemřelých se slaví den po slavnosti Všech 
svatých 1. listopadu. V České republice je vzpomínka na všechny 
naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, 
který věřící i nevěřící spolu „slaví“. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1i%C4%8Dky


 Úkol : Nakresli obrázek, který bude symbolizovat tvůj 
postoj k výběru mezi těmito  svátky. Který ti je bližší? 
Který v rodině více „slavíte“? 



 V práci bylo použito klipartů z webu Office Online 

 Obrázky použity z:  

 http://zshrjesenik.cz 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakub_Schikaned
er_-_Na_Dusicky_%281888%29.jpg 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesn%C3%AD_h
%C5%99bitov,_Zl%C3%ADn.jpg 

 http://wdwparksgal-stock.deviantart.com/art/Halloween-
Scarecrow-WDW-2-68325219 

 Výrazy a náměty byly čerpány z cs.wikipedia.org 

 Práci jsem vypracoval samostatně. 
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