
HALLOWEEN VE ŠKOLE 

Bude letos halloween? Tak zněla otázka, kterou nám žáci pokládali již od prvních 

setkání. A tak byla akce na měsíc říjen vyřešena. Koho by ale bavilo mít neustále ty samé 

akce? Nás ne, a tak jsme se i letos snažili vymyslet různé obměny.  

Z důvodu prázdnin a následného ředitelského volna jsme si oslavu keltského lidového 

svátku užili již 23. října 2019. Toho dne odpoledne se začala do školní tělocvičny trousit 

strašidla, která prokázala svou zručnost, šikovnost, ale i trpělivost. Za svůj výkon žáci 

získávali halloweenské peníze, které průběžně směňovali v obchodě U Dvou čarodějnic. Díky 

sponzorům bylo při nakupování opravdu z čeho vybírat. Ani jsme se nenadáli a naše tržiště 

spělo ke svému konci, a to znamenalo jediné – vybrat nejhezčí a nejnápaditější masky. Rok od 

roku je výběr těžší a těžší. A protože nám přišlo líto neocenit všechny, kteří si s přípravou 

masky dali práci, s drobností nakonec odcházeli všichni.  

První část odpoledne za námi, lampionový průvod před námi. Lampiony připraveny, 

svíčky zapáleny a můžeme vyrazit, ještě kdyby se tak chtělo setmít. Dřívější termín a 

ponechání stejného času jako v předchozích letech si vybral svou daň, ale nám to nevadilo, 

svit lampionů jsme si tak užili alespoň v samotném závěru. Během cesty jsme si vyzkoušeli i 

halloweenský zvyk známý jako go trick-or-treating. Koledu v podobě bonbonů jsme získali, a 

tak jsme na dům žádnou kletbu neseslali. Lampionový průvod a halloweenské odpoledne jsme 

na náměstí Jiřího z Poděbrad ukončili. Pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se rozhodli ve škole přespat, 

ale teprve až nyní začalo to pravé dobrodružství. 

Po společné večeři se nocležníci rozdělili do 5 skupin, ve kterých proti sobě bojovali. 

První hra na sebe nenechala dlouho čekat. Školní prostory se proměnily v úkryty 40 zločinců, 

kterým se podařilo uprchnout z vězení a ukrást a zničit všechny dýně. Úkolem žáků bylo 

odhalit všechny zločince, přiřadit je do jednotlivých gangů a určit jejich kápa. Hra žáky 

natolik pohltila, že nechtěli přestat, dokud zloděje nepochytají. Na další hry nezbyl tak 

dostatek času, ale tradiční předávání jablka bez rukou proběhnout zkrátka muselo.  

S blížící se večerkou rostlo napětí. Bude bobřík? Kdo bude strašit? Kam půjdeme? 

Nebo letos nebude a my půjdeme spát? Byl. Opravdu se půjde. Stezka byla připravená a na 

první odvážlivce, kteří chtěli zdolat cestu z druhého stupně až do tělocvičny pouze za svitu 

svíček, se nečekalo dlouho. Po cestě bylo ukryto několik chlapců, kteří si za žádnou cenu 

nenechali ujít vylekání spolužaček. A tak není divu, že se v jinak naprostém tichu, které 

přerušoval jen tikot školních hodin, občas ozývaly výkřiky. Holky se po skončení nechaly 

slyšet, že pro kluky připraví odvetu. A tak si dívky vyzkoušely strašení a hoši se stali těmi 

odvážlivci, kteří se prošli temnou školou.  

Zahnat žáky po takovém zážitku do spacáků byl asi stejně nadlidský výkon jako je 

z nich ráno dostat. Co naplat, plni zážitků jsme se vydali vstříc novému školnímu dni.   

 

Za školní parlament  

L. Nesvadbová, J. Vlková 



 

 

 


