HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Halloween se slaví hlavně v anglicky mluvících zemích, nejvíce však v USA. V posledních letech
se však stává velmi populárním i v řadě zemí Evropy. Češi se nebrání žádným novotám, a tak se u
nás 2. listopadu slaví tradiční Svátek zesnulých, který katolická církev stanovila v 10. století, a také
Halloween, jenž má kořeny u starých Keltů. Podle legendy se staří Keltové loučili 31. 10. s létem a
se zemřelými. Duše na jejich poslední cestu provázeli v tento den svítilnami z řepy nebo z dýně.
V pátek 6. 11. jsme Halloween oslavili i ve školní družině. Prvňáci a druháci už odpoledne, aby se
zase tak nebáli, starší ročníky však až v podvečer, kdy si duchařskou atmosféru, podpořenou
strašidelnou výzdobou, užily opravdu naplno. Nechyběly soutěže a přehlídka nádherných masek v
podobě čarodějnic, upírů, zombie, kostlivců, ale i princezen, víl a roztodivných dvoubarevných
bytostí.
Převážná část naší party byla v duchu ryze tanečním. Tancovalo se na pohádkové melodie i poslední
výstřelky pop music. Nechyběla pánská a dámská volenka. Při té pánské dělali kluci sice trochu
fóry, nakonec to ale na parketu společně s děvčaty pořádně rozbalili. Taneční zábavu doplnily různé
soutěže, při kterých jsme se všichni moc nasmáli. Velmi oceňujeme přátelskou a soutěživou
atmosféru, při které všichni naplno fandili, aby podpořili soutěžící (své spolužáky a kamarády) a
podnítili je tak k těm nejlepším výkonům.
Pochopitelně nechybělo ani občerstvení, aby se děti mohly po náročném výkonu posílit.
Z „halloweenského“ menu si jistě vybral každý. V nabídce byl popcorn, křupky, pečené uťaté prsty,
vysušení duchové, barevný sliz či výborné mini dýně…   
Troufám si říct, že si všichni účastníci oslavu Halloweenu báječně užili. Poděkování patří všem
paním vychovatelkám za přípravu a realizaci tohoto krásného strašidelného odpoledne. Tak zase za
rok. Halloweenu zdar!
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