
HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE A NOC VE ŠKOLE 

 Soutěže, lampionový průvod, dlabání dýni a nocování ve škole, to je jen krátký výčet 

činností, které v sobě ukrývala již tradiční akce školního parlamentu – Halloween ve škole. 

Třetí ročník oslav tohoto anglosaského lidového svátku na ZŠ Toužim proběhl 31. října 2018 

a začal velkým rejem masek v naší tělocvičně určeným všem žákům. Přes 100 strašidel 

(žákyň a žáků) netrpělivě čekalo na odpolední otevření školy, aby si vyzvedlo u vchodu do 

tělocvičny kartičku se svým jménem a vydalo se vstříc dobrodružství. Jejich úkolem bylo 

například proplést se pavoučí sítí, poskládat zpět rozpadlého kostlivce, na koštěti proletět 

dráhu staré čarodějnice nebo zahnat tenisovým míčkem oživlé duchy zpět do záhrobí. V cíli 

na všechna šikovná strašidla čekala sladká odměna. Posléze proběhla malá módní přehlídka, 

aby si vyučující stihli prohlédnout všechny masky, ze kterých vybírali tu nejlepší. Z takového 

množství byl výběr ovšem nelehký. Všechny masky se nám moc líbily a nám bylo líto 

nepodarovat ty, kteří si dali tu námahu s přípravou své masky, a tak maličkost dostali nakonec 

všichni. 

 Po rozdání veškerých odměn jsme se vydali rozzářit večerní Toužim. A tak jsme si 

připravili lampiony, zapálili svíčky a vyšli na průvod městem. Ten končil na náměstí Jiřího 

z Poděbrad, kde si rodiče vyzvedli své ratolesti. Starší žáci netrpělivě čekali, až si poslední 

rodiče vyzvednou svá strašidla, aby mohli spěchat do školy, kde pro ně byla připravena 

strašidelná noc. 

 Všichni vyvolení na strašidelné přenocování ve škole se sešli v sedm hodin u vchodu 

na druhý stupeň. Už od srazu se mezi dětmi šeptalo, zda bude, nebo nebude přichystaná 

stezka odvahy. Napětí by se dalo krájet. Vyučující se odpovědi vyhýbali a místo toho raději 

nechali žáky rozlosovat se do skupin. ve kterých budou po celý večer soutěžit a plnit úkoly. 

Nejprve jsme si šli připravit své pelechy na spaní. Po ustlání v horních patrech školní budovy 

následovala večeře ve školní kuchyňce, protože se bylo třeba posilnit před soutěžemi, a 

hlavně před strašidelným filmem. Už v prostorách kuchyňky započaly dvě soutěže mezi 

jednotlivými skupinami. První soutěží bylo dlabání a vyřezávání dýní. Všechny skupiny se 

toho zhostily s velkým nadšením a elánem. Nebylo snadné rozhodnout o nejlepším strašidlu 

z dýně, a tak si skupiny rozdělily body více méně shodně. Další soutěž už tak zábavná nebyla, 

protože se soutěžilo v úklidu kuchyňky. Zde už nadšení a elán bohužel opadl, nicméně někteří 

ze skupin udělali svou práci poctivě, a díky tomu získali také hodně bodů pro své spoluhráče 

ve skupině. Následovaly další soutěže, ale na ty už jsme se museli přesunout do školní 

tělocvičny. Jednotlivé skupiny si například vyzkoušely předávání jablka bez rukou, což je hra, 

která by neměla chybět na žádné halloweenské party. 

 Soutěže některé účastníky unavili, a tak jsme si šli pustit do interaktivní učebny 

strašidelný horor. Musíme přiznat, že i vyučujícím šel mráz po zádech, když koukali s žáky na 

film s názvem „TO“. Během filmu panovala opět diskuze, zda se půjde stezka odvahy. 

Vyučující nechávali své žáky napjaté. A ti poskočení filmu se strachem v očích zjistili, že 

ano. Opravdu se půjde. Stezka už byla připravená a nečekalo se dlouho na první odvážlivce, 

kteří se na ni vydali. Škola byla celá ponořená do tmy, svítila jen slabá světla lamp z ulic skrz 

okna a malá světýlka vyznačující trasu stezky. Ta vedla napříč celým druhým stupněm a 



končila v tělocvičně. Po cestě bylo ukryto několik žáků a také vyučující, kteří sem tam 

vydávaly děsivé zvuky. A tak se někdy ze stezky mohl ozvat výkřik. Někteří dokonce začali 

utíkat, ale nakonec všichni stezkou prošli v pořádku. No a nezbývalo nic jiného než si 

konečně zalézt do spacáků a uložit se ke spánku. Usnout po takovémto zážitku byl pro 

všechny žáky téměř nadlidský výkon, a tak ještě nějakou chvíli po zhasnutí se ze spacáků 

ozývaly hlasy hodnotící celý večer a především stezku odvahy. Slova chvály vyučující 

potěšila. 

Ráno byl téměř nadlidský výkon dostat všechny žáky z tepla spacáků. Snídaně se ale 

nakonec stala dobrou motivací, a tak jsme si ji všichni ve školní kuchyňce vychutnali. 

Nakonec jsme zhodnotili celý večer, předali odměny všem skupinám a mohli jsme se 

přesunout pomalu do tříd, protože nám všem začínal nový školní den. 

 Doufáme, že si halloweenské odpoledne a následnou noc ve škole všichni účastníci 

užili, a těšíme se na účast v příštím školním roce. 

 

Za školní parlament  

J. Hudec a L. Nesvadbová 
 







 


