
Halloween na hodinách anglického jazyka 

 

 

V predvečer pamiatky zosnulých sme si v stredu 28. októbra 2015 pripomenuli iný sviatok, a to 

Halloween, ktorý sa v anglicky hovoriacich krajinách oslavuje 31. októbra. V tento deň sa deti 

prezlečú do strašidelných kostýmov a chodia koledovať. Pôvodný názov Halloween  - predvečer 

všetkých svätých - bol pôvodne oslavou bohatej úrody a vznikol v Írsku. V súčasnosti je tento sviatok 

druhým najviac oslavovaným sviatkom po Vianociach vo Veľkej Británii a v USA. 

Halloween, jeho tradície, zvyky a históriu sme si netradičným spôsobom priblížili na hodinách 

anglického jazyka. Zaujímavými aktivitami, hrami, koledami, a prezentáciami sme oslávili tento 

sviatok. Mladší žiaci si dokonca urobili svoj halloweennský obrázkový slovníček. Na dotvorenie 

atmosféry sme najmä starším žiakom  prezentovali typické ukážky predstaviteľov strašidelného žánru 

– Tima Burtona, E. A. Poa. Na niektorých hodinách to vypadalo naozaj hrôzostrašne.  

Žiaci, ktorí sa na tieto hodiny prezliekli do masiek sa dozvedeli,  že jednou z hlavných tradícií 

Halloweenu je trick or treating. Je to tradícia, kde deti prezlečené v kostýmoch za strašidlá, 

čarodejnice, duchov, kostlivcov, netopierov... chodia z domu do domu a pod hrozbou, že vyparatia 

niečo zlé, pýtajú si sladkosti a cukríky. Dozvedeli sa, že vyrezávanie tekvíc siaha až do roku 2000 p.n.l. 

a môže za to muž menom Jack, ktorý bol taký zlý, že ho nechcelo ani nebo ani peklo. Dievčatá zistili, 

že keď prekroja jabĺčko, semiačka vo vnútri im pomôžu vybrať budúceho manžela, že keď večer na 

Halloween stretnete pavúka, určite je to nejaký zosnulý príbuzný, ktorý na Vás dáva pozor a dostali 

návod, ako sa vyhnúť zlým čarodejniciam.  

Žiaci zistili, že učiť sa a zbierať vedomosti a informácie sa dá aj takýmto spôsobom, nie len na 

klasických hodinách. Halloweenské hodiny boli poučné, ale zároveň zábavné. Veľa sme sa nasmiali, 

ale trochu sme sa aj báli.  

                                                    Happy Halloween! 
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