
HALLOWEEN                               

Halloween se slaví 31. října. Slaví se převážně v anglicky mluvících zemích: v USA, 
Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Je to svátek 
především pro děti. Oblékají se do strašidelných kostýmů a chodí od domu k 
domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo Vám něco provedu) a 
„koledují“ sladkosti. Původní název Hallowe'en je zkratka z anglického All-hallow-
even (předvečer svátku Všech svatých). 

Symbolem svátku Halloween je vyřezaná dýně, tzv. JACK-O-LANTERN. To 
můžeme přeložit jako „Jackova lucerna“. Dýně se dává na práh domu a uvnitř se 
zapaluje svíčka. Slouží jako ochrana proti zlým duchům. Původně byly tyto  
lucerny vyřezávány z tuřínu, brambor nebo červené řepy. Během bramborové 
krize v Irsku přišlo do Ameriky až 700 000 emigrantů a přinesli s sebou tuto 
tradici. V Americe se pak místo tuřínů začaly používat dýně. 

Jedna z oblíbených historek o původu tohoto zvyku vypráví o irském opilcovi 
Jackovi: Slavil se  svátek Všech svatých a Jack byl zase tak opilý, že si pro něj 
přišel ďábel, aby ho odnesl do pekla. Jack přemýšlel, jak by ďábla obelstil. 
Přemluvil ho, aby mu dopřál ještě naposledy se napít. „Nemám už peníze. Proměň 
se na chvilku v minci. Zaplatím, dopiju a půjdu s tebou.“ Ďábel souhlasil a změnil 
se v minci. Jack okamžitě peníze popadl a dal je do své peněženky, kde nosil malý 
křížek. Ďábel byl uvězněn. Začal prosit, aby ho Jack pustil.  Jack ho pustil pod 
podmínkou, že  dostane ještě rok volnosti. Tak se i stalo. 

Netrvalo však dlouho a Jack začal opět pít. Další svátek Všech svatých se ďábel 
znovu objevil, aby odnesl  Jackovu duši. Jack přemýšlel, jak se zachránit. Nabídl 
ďáblovi jablka z nedaleko stojící jabloně. „Pomůžu ti vylézt na strom.“ Jakmile 
byl ďábel na stromě, vytáhl Jack z kapsy nůž a vyřezal do kmene kříž. Ďábel tak 
nemohl slézt ze stromu. Nabídl Jackovi dalších deset let, když ho pustí. Ale Jack 
trval na tom, že  si pro něj ďábel  nesmí přijít už nikdy. Ďábel rozzuřeně 
souhlasil. 

Jack se poté opět vrátil k alkoholu. Pil jako duha. Tělo to nevydrželo a  Jack brzy 
zemřel. Jeho duše putovala do nebe. Tam ji však nepřijali a poslali ji do pekla. Ale 
ani do pekla  nechtěli Jacka pustit. Ďábel  přeci slíbil, že už si jeho duši nikdy 
nevezme. Jack se tak musel vydat na věčnou cestu světem. Na svoji pouť dostal 
od ďábla žhavý uhlík. Jack ho vložil do vydlabané řepy a od té doby ho provází.



1. Kdy se slaví Halloween?

........................................................................................
2. Kdy se slaví svátek Všech svatých?

.........................................................................................
3. Co říkají děti při koledování na  Halloween?

..........................................................................................
4. Z čeho se dýňové lucerny vyřezávaly původně?

...........................................................................................
5. Podle koho získaly jméno tradiční vyřezávané lucerny z dýně?

............................................................................................
6. Jak obelstil Jack ďábla poprvé?

..................................................................................................................................................
7. Jak obelstil Jack ďábla podruhé?

.................................................................................................................................................
8. Proč nechtěli pustit Jackovu duši do nebe?

..................................................................................................................................................
9. Proč nechtěli pustit Jackovu duši do pekla?

...................................................................................................................................................
10. Proč lidé zapalují dýňové lucerny?

...................................................................................................................................................

Napiš osnovu textu o Halloween:

1. .......................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................


