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HALLOWEENSKÁ KŘÍŽOVKA
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Historie a původ Halloweenu
Název halloween je zkratkou spojení All Hallows‘ Eve,
kterým se ve staroangličtině označoval předvečer dne
všech svatých. Lidé si ten den připomínají své zesnulé
předky. První zmínky o svátku sahají přibližně do roku
1745, jméno se v průběhu let komolilo, až vznikl
Halloween.
Historie Halloweenu sahá k slavnostem Samhain, kdy
skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy, temnější
části roku. Od 16. století bylo zvykem chodit v kostýmech
stavení od stavení a výměnou za básničku či koledu
vybírat potraviny. Strašidelné kostýmy měly představovat
duše zemřelých.
Do Ameriky se Halloween rozšířil s masovou imigrací Irů
a Skotů v 19. století. Puritáni (angličtí reformovaní
protestanti) z Nové Anglie na východě USA byli zpočátku

Symboly Halloweenu
Vydlabané dýně jsou nejznámější symbol Halloweenu, svíčky se do nich vkládaly, aby
usnadnili koledníkům orientaci v potemnělých ulicích. Co nejstrašidelnější obličej na dýni má
odhánět zlé duchy.
V USA je oranžová dýně známá jako jack-o‘-lantern nebo jack o’lantern. Zajímavé je, že
Skotové a Irové původně vyřezávali tuříny (představte si řepu). S dýní přišli imigranti
z Ameriky, neboť se lépe vydlabává a výsledek je strašidelnější.
Čarodějnice dle pověr doprovázejí na cestách zlé duchy. Lidé se jich báli a věřili, že na
Halloween mají čarodějnice největší moc.
Masky a kostýmy sloužily slavícím Keltům k matení zlých duchů. Lidé v té době věřili, že
strašidelnými převleky duchy zmatou a oni je nechají být. Američané se začali převlékat do
kostýmů počátkem 20. století, tentokrát již pro zábavu.

Trick-or-treating v překladu znamená „Dejte mi koledu, nebo vám něco provedu“ a je to
nejznámější tradice Halloweenu. Děti v kostýmech obchází sousedy, zpívají koledy

Milí rodiče,
tématem měsíce října bylo ,,Já a moje rodina”.
Každá rodina je trošku jiná a dělá různé aktivity.
O tom všem jsme se tento měsíc bavili. Zjistili jsme,
kdo patří do naší rodiny a povídali si o adrese
našeho bydliště. Nadále jsme se učili o hodnotě
přátelství a toleranci k druhým. Děti z Modré
a Zelené třídy navštívily divadlo. Také jsme si všichni
společně užili zábavnou oslavu Halloweenu.

Žlutá třída

V

uplynulém měsíci jsme se hodně věnovali

barvám, podzimní sklizni a hlavně Halloweenu. Tato
témata se nám promítala do většiny našich projektů,
písniček, říkanek, obrázků i knížek. Ale pojďme to vzít
pěkně od začátku.
Každý den upevňujeme náš ranní rituál a učíme se při
tom něco nového. Ráno se v kroužku hezky přivítáme a
zjistíme, kdo je ten den ve školce. Zazpíváme si naše
nejoblíbenější písničky s rytmickými nástroji a zacvičíme
si. Formou hry procvičíme barvy, počítáme předměty
kolem nás a každý den si přidáme něco nového. A je tu
svačinka. Všechny potřebné úkony na WC už zvládáme
téměř sami a stolování nám jde také docela dobře.
Po svačince je čas na projekty a ty se minulý měsíc
nejvíce točily kolem barev, změn v přírodě a v
neposlední řadě i příprav na oblíbený Halloween.

Vymalovali jsme si podzimní jabloň a tiskali korkovými
špunty červená jablíčka. Technikou trhaného papíru
jsme ozdobili papírové dýně a temperovými
barvami namalovali „strašidelného“ ducha.
Samozřejmě jsme se naučili i nové písničky a říkadla.
K nejoblíbenějším patří „Wind the Bobbin up“,
„Apples, Pears and Plums“ a „The Colours Song“, při
které hledáme barvy ve třídě. Na oslavu
Halloweenu jsme zpívali „Big Bugs Small Bugs“, „I'm a
Witch“ a „Pumpkin, Pumpkin on the Ground“ s
tanečkem.
Ani v listopadu nebudeme zahálet, protože nás už
čekají přípravy a nácvik na vánoční zpívání. Písničky
postupně zařadíme do našeho každodenního
programu, abychom se je hezky naučili.
Přeji vám hezký podzim,

Žlutá třída

Červená třída

P

odzim už je tady a míchá
barvy dohromady. Je to čas
barevného listí, draků, dýní a
také trochu Halloweenu!

V říjnu jsme se věnovali tématu „Já a
moje rodina“. Povídali jsme si o rodině,
kdo do ní patří a upevnili si znalosti
názvů členů rodiny. Děti rády vedly
rozhovory o své rodině, vyrobily
domeček z papíru a nalepily zde své
rodinné příslušníky pomocí barevných
čtverečků. Většina našich projektů a
aktivit souvisela s touto tématikou.

Na Halloween, který jsme měli ve školce
koncem října, jsme se důkladně připravili.
Vyrobili jsme si strašidelné dekorace a
vyzdobili jimi třídu. Každý přišel v masce
a od rána jsme tančili, soutěžili a plnili
různé „halloweenské“ úkoly. Tento den si
děti velmi užily.

Podzim je opravdu jako pohádka –
krásný a tajemný. V listopadu si i nadále
budeme
upevňovat
poznatky
o podzimní přírodě. Užijte si tuto skvělou
sezonu.

Červená třída

M

ěsíc říjen jsme věnovali podzimu a všemu, co je s tímto ročním obdobím spjaté. Povídali jsme si o

ovoci, které v tomto čase sklízíme, o změnách v přírodě a činnostech pro podzim charakteristické.
Četli jsme knihy s podzimní tematikou a v jednotlivých příbězích nacházeli inspiraci k výtvarným projektům.
Dalším z témat, které jsme tento měsíc otevřeli, bylo téma "Moje rodina." Děkuji za všechny doručené
fotografie. Děti se s chutí zhostily představování jednotlivých rodinných členů. Povídali jsme si také o
domácích mazlíčcích, svojí oblíbené hračce a o tom, co rádi děláme. Procvičovali jsme jednoducé
věty a slovní spojení.
Poslední říjnový týden jsme věnovali přípravám na Halloween , které následně vyvrcholily
Halloweenskou oslavou. Tu jsme si také patřičně užili.
Již teď se ale těšíme na příští měsíc, kdy se vydáme na exkurzi do hasičské stanice a blíže se
seznámíme s prací hasičů. Čeká nás i setkání s příslušníkem městské policie, se kterým budeme mít
možnost osvěžit si základní pravidla bezpečnosti na ulici.

Červená třída

S pozdravem

Modrá třída

V

modré třídě jsme si tento měsíc užili
spoustu legrace. Bavily nás proměny a barvy,
které říjen přináší. Pokračovali jsme v podzimních
projektech a věnovali se oblékání v tomto ročním
období. Velmi si užíváme ranní kroužek, kdy si
společně povídáme a děti už si zvykly na naše
každodenní činnosti. Hrajeme si s písmenky,
barvami, čísly a tvary.

Věnovali jsme také spoustu času tématu „Rodina
a domov“. Poznávali jsme členy rodiny na
fotografiích mezi sebou. Povídali jsme si jaké
místnosti jsou součástí našeho domova, kde
maminka vaří, kde spíme atd.
Určitě velkou událostí byla oslava Halloweena ve
školce. Děti v modré třídě si užily prohlídku
strašidelné školky a veselí s maskami.
Už se těšíme na další činnosti a aktivity
v listopadu.

Zelená
třída

Ř

íjen byl v Zelené třídě měsícem dobrodružství
a strašidelné zábavy. Byli jsme na výletě v
loutkovém divadle, kde se děti při představení
skvěle bavily. Vrcholem naší strašidelné
zábavy byla oslava Halloweenu. Dětské kostýmy byly
velmi roztomilé a kreativní. Děti si skvěle zatancovaly,
zahrály spoustu her a absolvovaly procházku
strašidelným domem. Také jsme začali jezdit na
plavání a na koně, což si děti moc užívají.
Naším hlavním tématem ve třídě byla rodina a domov.
Povídali jsme si o svých rodinách a jejích členech
(mamince, tatínkovi, sestře, bratrovi atd.). Vytvořili jsme
rodokmen s obrázky naší rodiny a diskutovali o tom,
kdo je kdo. Také jsme tento měsíc probírali označení
věcí a místností, které máme doma, např. lednice,
obývací pokoj, jídelna, komín atd. Děti se také naučily,
jak důležité je znát svou adresu a každý si sám zkusil
poslat na poště svůj pohled domů. Bylo to prima a
dětem se návštěva pošty moc líbila. Byl to skvělý
měsíc a už se těšíme na další zážitky příští měsíc.

