
SKLÍZÍME DÝNĚ - DÝŇOBRANÍ 

Celé léto nám rostly dýně, které jsme zasadili. Pomalu přichází období, kdy je budeme 

sklízet. Jak je využijeme? 

1. Budeme soutěžit o největší dýni. Pořídíte fotografii dýně. Změříte ji po obvodu na 

nejširším místě. Můžete ji i zvážit, ale každý nemá tuto možnost. Foto pošlete na 

mobil 724 519 773 a údaje přinesete napsané na kartičce. 

Můžete posílat i fotografie dýní zajímavých tvarem, barvou, místem, kde narostly. 

Fotografie zhodnotíme, vybereme jednoho nebo několik vítězů a odměníme. 

2. Na konci měsíci října probíhá v mnoha zemích Halloween. Dýně se různě zdobí- 

vydlabávají, vystavují do oken, na parapety a jinde. Vaším úkolem bude za pomoci 

rodičů dýni nějakým způsobem ozdobit, nápady najdeš na internetu, a zase vyfotit a 

poslat fotografii na výše uvedený telefon. Dýně můžete přinést i do školy a 

vyzdobíme si jimi školní chodby. 

3. Původně jsem plánovala výstavu vašich výpěstků, ale vzhledem k šíření  Covidu - 19, 

to není možné. 

4. Dýně mohou použít vaše maminky do různých pokrmů. 

5. Žáci 7. ročníku je využijí na hodinách vaření. 

6. Paní učitelky ve třídách vám určitě vymyslí další činnosti, ve kterých je použijete. 

 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským 

svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky 

mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii,  

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.  

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který 

byl přenesen do Irska z Říma. Opírají se o původně židovskou tradici slavení svátků již od 

předchozího večera, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. 

Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s 

expanzí americké kultury přejímaly další země. 
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