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        Halloween                           name : 

 

     On 31st October people in many countries ( especially in the USA, Canada and the British 

Isles) celebrate an old festival, Halloween. Halloween is an old word for ´ Hallows Evening ´, 

the night before ´All Saints´ Day. It´s the night of ghosts and witches. In the past people were 

afraid of them and they stayed at home. But now they meet at parties. They dress up in funny 

or scary costumes such as ghosts, witches and other terrible creatures. This custom comes 

from a Celtic tradition. 

     People decorate  their  rooms with paper posters. One of traditional decorations is the so 

called Jack-O´-Lantern. It is usually a large pumpkin, with a scary face carved into it. People 

put a lighted candle inside it. 

     A popular activity with the children is ´Trick or Treat ´. They dress up in costumes with 

masks over their faces and walk around their neighbours. They knock on the door or ring the 

bell and they ask for sweets, candies, fruits, chocolate or money with the words ´trick or 

treat´. If you give them sweets or money, they will go away. It´s a treat. If not they will play a 

´trick´ on you, such as writing something or drawing pictures on the house or car windows 

with the soap or toothpaste.        

 

Answer the questions : 

 

a) When do the people celebrate Halloween? 

 

b) How do they celebrate Halloween?                                                                          

 

c) What does ´trick or treat´ mean? 

 

How do you make the Jack - O´- lantern? Set up the instructions ( number the order) 

 

        Cut the top off.                                                     

        Take a pumpkin.                                                                         

        Cut the face – eyes,nose,mouth 

        Mark the features on the pumpkin using a pen or pencil. 

        Clean the pumpkin inside. 

 

Here are some words connected with Halloween. Do you understand all of them? 

 

candle                                 witch                               ghost 

pumpkin                             lantern                             mask 

skeleton                              mummy                           monster 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cílová skupina: žáci 13-14 

 

Cíl aktivity: práce s textem a slovní zásobou 

 

Forma práce: samostatná práce 

 

Časová dotace:  20 min 

 

Pomůcky: kopie pracovního listu, slovník 

 

Průběh aktivity, instrukce: 

 

1) žáci si samostatně přečtou úvodní text a napíší odpovědi na otázky pod textem 

2) nácvik čtení textu, kontrola odpovědí na otázky 

3) žáci samostatně seřadí jednoduché instrukce pro výrobu tzv. Jack-O-lantern 

4) nácvik a písemný překlad uvedených slovíček 

5) na závěr se několik žáků může pokusit převyprávět základní informace z textu 

                         

 

Při přípravě pracovního listu bylo použito obrázku z nabídky Klipart v programu Word 2010. 


