
Halloween se slaví v noci 31. října a býval znám jako „noc mrtvých“. 

Věřilo se, že duchové se vrací na náš svět a potulují se v něm. 1 
2Čarodějnice a zlí duchové zas měli nabírat 

síly na Svátek všech 

svatých – 1. listopadu. Na 

Halloween se dnes děti 

převlékají za duchy nebo 

čarodějnice a ihned po 

setmění navštěvují domy v okolí a žádají sladkosti 

a tropí strašidelné šprýmy. Někdy si svítí na cestu dýňovými 

lucerničkami – používají se i tuříny či řepy.3 

Původní název byla zkratka z anglického 

All-hallow-even (podvečer všech svatých – 

Hallowe‘en. Tento svátek se slaví většinou 

v anglicky mluvících zemích, převážně 

v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 

Austrálii a Novém Zélandu.4 

Tradičním znakem pro Halloween jsou dýně, 

speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř. 

 

Podtrhni v textu: 

 Oranžovou barvou část, kde se píše, v jakých zemích se 
nejčastěji svátek slaví 

 Zelenou barvou část, kde se dozvíš, co v překladu slovo 
Halloween znamená 

 Modrou barvou část, kde se píše o tradičním znaku Halloweenu 
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„Dušičky věrný, nejste všech stejný. Některý jste bílý, některý jste 
černý“. 

DUŠIČKY neboli svátek Všech svatých jsou dny věnované památce 

zesnulých. Jednou v roce se lidé obracejí ke svým zesnulým předkům 

a po svém je uctívají. Připomíná se vždy 2. listopadu. 

Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou 

tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a 

rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má 

symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že 

život hrobem nekončí.  
5Památka 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“.6 

 

Halloween se slaví 2. listopadu ANO NE 

Dušičky se slaví od 10. století ANO NE 

Svátek všech svatých se slaví 31. října ANO NE 

Dušičky jsou po Vánocích největším svátkem ANO NE 

Tradičním znakem Halloweenu je zapálená svíčka ANO NE 

 

POVĚRY A TRADICE: 

Dříve se věřilo, že na Dušičky mohly vystupovat duše z očistce. Podle 

toho, jaký byl jejich pozemský život, mohly živým pomáhat, ale i mstít 

se těm, kteří jim za života ubližovali. 

Karel Jaromír Erben v básni Svatební košile ze sbírky Kytice čerpal 

námět právě z této pověry. (zkus si sehnat knihu a kousek přečíst) 

Žádné svátky nebo oslavy se nikdy neobešly bez jídla. Na tento 

svátek se především peklo pečivo. Specialitou bývaly rohlíky plněné 

různými nádivkami. Peklo se především z kynutého těsta, a to různé 
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bochánky, věnečky a tvary podobné zkříženým kostem, kterým se 

říkalo kosti svatých. Místy se také peklo pečivo, kterému se říkalo 

dušičky, bylo to čtyřhranné pečivo a bývali jimi obdarováni žebráci a 

chudí lidé.7 

U nás Halloween nemá takovou tradici, jako v anglicky hovořících 

zemích. V naší zemi se jedná o „novodobý zvyk“, který byl přejat 

z Ameriky. Málokdo už dnes ví, že v Podkrkonoší se kdysi v minulosti 

slavily Dušičky podobně jako v USA, chodily průvody strašidelných a 

děsivých masek. Mezi dětmi sice získává 

stále větší oblibu, ale u většiny z nás má 

daleko hlubší význam svátek Všech svatých 

nebo „Dušičky“ – památka zesnulých. 

Dušičky, jak se Památce zesnulých lidově 

říká, jsou svátkem poklidným, kdy8 

vzpomínáme na ty, kteří už s námi nejsou a se kterými jsme prožili 

část života. Dušičky oslavují pokoru, skromnost, upomínku na smrt 

jako životní zkušenost, a vracejí se k těm, které jsme měli rádi a 

kteří odešli z tohoto světa. „Dušičková“ cesta na hřbitov, zdobení 

hrobů svíčkami, věnci a květinami, je nejen tichou vzpomínkou, ale i 

společenskou událostí, kdy se spolu scházejí příbuzní, sousedé i 

známí.  

O ZAKROUŽKUJ SI SPRÁVNOU ODPOVĚĎ A ZAPIŠ  PÍSMENO DO POSLEDNÍHO 

SLOUPEČKU 

Kdo čerpal z pověr o dušičkách? 

 

B. Němcová 

A 

K. J. Erben 

D 

A. Jirásek 

U 

 

Symbolem Halloweenu je: 

 

Lampion 

H 

Svíčka 

E 

Dýně 

U 

 

Na Dušičky se peklo: 

 

Husa 

L 

Kynuté pečivo 

Š 

závin 

L 

 

Halloween se slaví: 

 

Ve Francii 

O 

V Indii 

W 

V Kanadě 

I 

 

Na Dušičky: 

 

Zapalujeme svíčky 

Č 

Je státní svátek 

E 

Uklízíme 

E 

 

Čtyřhranné pečivo dostávali: 

 

Vězni 

N 

Tuláci 

G 

chudí lidé 

K 

 

Oslava Dušiček se slavila dříve 

průvody masek: 

na Šumavě 

S 

v Podkrkonoší 

Y 

v Beskydech 

I 
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Ať už slavíte Dušičky, Halloween nebo svátek Všech svatých, symbol 

zapálené svíčky, který všechny tyto svátky spojuje, bude alespoň na 

chvíli pomyslným světlem, které rozzáří pošmourné podzimní dny a 

vnese do nich slavnostní nádech. Nejsou tyto svátky nejmagičtějšími 

dny v roce?9 

Dušičkové pranostiky: 
 Všichni svatí dluhy platí. 
 Den Všech svatých je poslední, který léto zahání 
 Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu 

vlézt. 
 Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. 
 Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 

 

Doplň vynechaný text (nápověda pod textem)   

U nás Halloween _________ takovou oblibu jako v anglicky mluvících 

zemích. U nás mají velkou tradici __________________ neboli 

svátek ________________. Ten se slaví _______________. 

Dušičky jsou dny věnované ________________ ______________.  

Na tento svátek se peklo hlavně _______________ ___________, 

hlavně rohlíky s ___________________. Po ________________ 

byly Dušičky druhým nejdůležitějším svátkem. Halloween je znám 

také jako noc_____________. Typickou barvou je černá a ______. 

oranžová 2. listopadu kynuté 

Dušičky mrtvých nemá 

památce pečivo Vánocích 

nádivkou zesnulých Všech svatých 
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