
Dušičky a Halloween pro prvňáčky 

 

Ve středu 2. listopadu si třída 9. B připravila pro prvňáčky akci na téma Dušičky a Halloween. 

 

Původně jsme se chtěli zaměřit pouze na Halloween, který začíná být v posledních letech velmi 

populární, potom jsme si však řekli, že bychom měli zahrnout také naše prostředí a tradice, 

takže se náš zájem rozšířil také na svátek Všech svatých a Dušičky. Nakonec jsme se to tedy 

rozhodli zkombinovat a připravit akci, ve které se děti naučí rozdíly mezi těmito svátky. 

 

No a následně jsme se tedy dali do práce. Rozdělili jsme se do deseti skupin po dvojicích a 

trojicích. Každá skupina si vybrala, jaké téma bude mít (byli tu dýně, strašáci, pavouci, kočky, 

duchové a další) a jaké hry budou děti na jejich stanovišti hrát. Potom jsme si museli připravit 

ke svému stanovišti plakáty, vytvořit diplomy, kartičky na razítka a samozřejmě odměny pro 

účastníky. 

 

Ráno ve středu 2. 11., hned na Dušičky, to pak začalo. První hodinu jsme si připravili kostýmy 

a také svá stanoviště a druhou hodinu už dorazili naši soutěžící. Děti byly rozděleny do náhodně 

vybraných skupin po třech nebo po čtyřech a každý dostal svou vlastní kartičku na razítka.  

Na každém stanovišti děti strávily asi deset minut. Některá stanoviště, jako například 

čarodějnice nebo duchové, byla na čas. Tam jsme si zapisovali časy každé skupiny a ta nejlepší 

dostala na konci odměnu navíc. Celá druhá hodina nám rychle utekla, všichni jsme se bavili a 

nejen děti se něčemu novému přiučily, neboť také deváťáci si mohli vyzkoušet například práci 

s dětmi. 

 

Následně proběhlo vyhlášení. Všechny děti byly nesmírně statečné a všechno úspěšně splnily, 

a tak dostaly odměnu v podobě diplomů a bonbonů. Jak již bylo zmíněno, některá stanoviště 

byla na čas, tak jsme vyhlásili i skupiny s nejlepším časem. Potom bylo ale i stanoviště dýní, 

kde děti vybarvovaly dýně. Všechny výtvory byly tak krásné, že jsme se rozhodli losovat, dali 

jsme je do pytlíku a nechali jsme paní učitelky, ať náhodně vylosují tři dýně. 

Děti, které vytvořily vylosované dýně, také získaly odměnu navíc. 

 

Všichni jsme si akci náramně užili, ať už deváťáci, kteří akci organizovali, tak děti které hrály, 

nebo i paní učitelky. Děti byly šťastné a vysmáté a všichni jsme na konci byli v dobré náladě. 

Jsme rádi, že se nám akce povedla. Rozhodně se pokusíme něco podobného zorganizovat 

znovu, i když to bude asi až po přijímacích zkouškách. 
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