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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na svátek Halloween, na čtení s
porozuměním a vyhledávání důležitých slov v textu.

HALLOWEEN

Halloween si většinou spojujeme s Amerikou. Tento svátek je původně starý keltský
zvyk. Slavil se v noci z 31. října na 1. listopadu a byl pomyslnou hranicí mezi létem a
zimou. Byl to keltský nový rok. Lidé věřili, že této noci se duše mrtvých vracejí domů,
proto jim svítili lucernami z dýní na cestu. Věřili, že i živí mohou navštívit podsvětí.
Proto se také prostíralo u večeře pro zesnulé a čekalo se, že přijdou.
Halloween je svátek, který slaví většinou děti. Oblékají se do nejrůznějších
strašidelných kostýmů. Chodí od domu k domu a dostávají sladkosti. Svátek se slaví
hlavně v anglicky mluvících zemích: USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii,
Novém Zélandu.V Čechách si začátkem listopadu připomínáme Dušičky – svátek
k uctění památky zesnulých.
Tradičními znaky Halloweenu jsou speciálně vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř,
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými
barvami jsou černá a oranžová.
Co se týká tradičních Halloweenských her, vracíme se až do dob Keltů, kdy
slavnosti byly více zaměřené na oslavu kolem žní. Důležitou roli při většině her hrají
jablka.
Lovení jablek
Necháme plavat jablka ve velké kádi s vodou. Cílem této hry je uchopit jedno
z jablek a vyndat ho ven pouze za pomoci úst. Ruce musí být drženy za zády hráče

Podávání jablek
Seřadíme děti do dvou řad, v každé řadě musí být stejný počet dětí. Děti musí
přemístit jablko osobě za sebou za pomoci pouze brady. Jestliže někomu jablko
upadne, musí tým začít od začátku od první osoby.
Loupání jablka
Každé dítě si vezme jablko, nůž na ovoce a talíř. Poté musí oloupat své jablko.
Vyhrává ten, kdo bude mít nejdelší a nejužší slupku.
Příběhy duchů

V této hře jde o to udělat maximální efekt. Tvůj příběh by měl být klasický duší příběh
nebo městská legenda. Svíčky, divné nosy a skryté vtípky vytvoří ten pravý strach.

ÚKOL č.1:
ČTI, HLEDEJ A DOPLŇUJ!
Halloween si většinou spojujeme s ________. Tento svátek je
původně starý _______ zvyk. Slavil se v noci z _________ na
____________ a byl pomyslnou hranicí mezi ____________.
Byl to keltský ________. Lidé věřili, že této noci se duše
mrtvých ____________, proto jim svítili lucernami z ____ na
cestu. Věřili, že i živí mohou navštívit podsvětí. Proto se také
prostíralo u večeře pro _________ a čekalo se, že přijdou.
Halloween je svátek, který slaví většinou ____. Oblékají se do
nejrůznějších strašidelných _______. Chodí od domu k domu a
dostávají ____________. Svátek se slaví hlavně v _________
mluvících zemích: _____________________________, Irsku,
Austrálii, Novém Zélandu.V Čechách si začátkem listopadu
připomínáme ________ – svátek k uctění památky zesnulých.
Tradičními znaky Halloweenu jsou speciálně vyřezávané
______se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky,
košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou
____________________.

Úkol č.2: Najdi a poslechni si píseň na
www.youtube.com
(Marilyn Manson – This is Halloween).

Správné řešení:
ÚKOL č.1:
ČTI, HLEDEJ A DOPLŇUJ!
Halloween si většinou spojujeme s Amerikou. Tento svátek je
původně starý keltský zvyk. Slavil se v noci z 31. října na 1.
listopadu a byl pomyslnou hranicí mezi létem a zimou. Byl to
keltský nový rok. Lidé věřili, že této noci se duše mrtvých vracejí
domů, proto jim svítili lucernami z dýní na cestu. Věřili, že i živí
mohou navštívit podsvětí. Proto se také prostíralo u večeře pro
zesnulé a čekalo se, že přijdou.
Halloween je svátek, který slaví většinou děti. Oblékají se do
nejrůznějších strašidelných kostýmů. Chodí od domu k domu a
dostávají sladkosti. Svátek se slaví hlavně v anglicky mluvících
zemích: USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém
Zélandu.V Čechách si začátkem listopadu připomínáme
Dušičky – svátek k uctění památky zesnulých.
Tradičními znaky Halloweenu jsou speciálně vyřezávané dýně
se svíčkou uvnitř, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata,
oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a
oranžová.
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