
HALLOWEEN
Sviatočný špeciál

3rd floor Mokrohájska street

V TOMTO ČÍSLE

Dušičky vo svete

Tvorivé aktivity
Haloween v kuchyni

Masky a kostýmy

Oktober, 2020 Vol. 1

"Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti."

Antoine de Saint-Exupéry



DUŠIČKY VO SVETE
by Zemancíkova

Pamiatke zosnulých ľudovo nazývanej
Dušičky je u nás venovaný 2.november a

nadväzuje na kresťanský sviatok Všetkých
svätých.  Tento deň venovaný spomienke

na ludi, ktorí už nie sú medzi nami sa v
rôznej podobe objavuje po celom svete. V
nasledujúcom príspevku sa pozrieme na

niektoré jeho svetové ekvivalenty.



DUŠIČKY VO SVETE

DÍA DE MUERTOS

Día de Muertos alebo tiež Deň Mrtvých je
považovaný za jeden z najvýznamnejších
sviatkov v Mexiku. Stopy po ňom môžeme
vysledovať až do čias Aztékov. Podstata tohto
sviatku vychádza z legendy podľa ktorej duše
mŕtvych neodchádzajú navždy ,ale raz do roka
sa vracajú na zem aby mohli zase byť zo svojimi
blízkymi. 

Mexiko

Ľudia počas Dia de Muertos pripravujú doma oltáre
s fotografiami zosnulých a taktiež varia obľúbené
jedlá daného človeka. Po zotmení sa cela rodina

odoberie na cintorín a tam pri hrobe svojich blízkych
spomínajú a hodujú, veľakrát až do ranných hodín.
Na rozdiel od podobných sviatkov v iných krajinách

je Día de Muertos sprevádzaná farbami a radosťou z
opätovného stretnutia s blízkymi.

Populárnym jedlom
spájajúcim sa s týmto
sviatkom je kysnutý koláč pan
de muerta a malé sladké
koláčiky v tvare lebiek 
 calaveritas.

Jedným zo symbolov Día de Muertos je kvet
aksamentia ľudovo nazývana garafia, ktorá má slúžiť na

ochranu pred zlými silami.

Asi najznámejší symbol je "Catrina" tzv.
"elegantná smrť". Býva vyobrazená na

predmetoch spojených s týmto sviatkom a
ľudia si jej podobu kreslia i na tvár.



ATOLE DE VANILLA

Tento horúci nápoj je v Mexiku
neoddeliteľnou súčasťou Dňa Mrtvých -
Día de Muertos. Originál sa vyrába z
kukuričnej múky nazývanej Masa Harina
a kedysi sa ochucoval tabuľkami
nerafinovaného cukru

Do hrnca s dvojitým dnom
nalejeme 400ml mlieka,
pridáme cukor, škoricu a
vanilkový extrakt
Vo zvyšnom mlieku (200ml)
rozmiešame metličkou
kukuričnú múku a následne
vylejeme k ostatným
surovinám v hrnci
Varíme na miernom plameni a
za stáleho miešania až pokiaľ
nápoj nezhustne
Horúci nápoj nalejeme do
šálok 

1.

2.

3.

4.

600 ml mlieka
60g kukuričnej múky
100g trstinového cukru
1/2 lyžičky škorice
Vanilkový extrakt

Recept



DUŠIČKY VO SVETE

O-BON

Sviatok O-Bon ma svoj pôvod v
budhizme a je voľne prekladaný
ako" Sviatok Duší". Podobne ako Día
de Muertos vychádza z legendy, že
duše zomrelých sa vracajú raz do
roka naspäť na zem. 

Japonsko

Ľudia sa počas tohto sviatku vracajú
naspäť do miest skadiaľ pochádzajú a

navštevujú príbuznych a hroby blízkych.

Na oltáre sa prinášajú dary v
podobe jedla, cukroviniek ,
alkoholu ale i kvetov. 

Sviatok duší sa slávi na prelome júla a
augusta.

Nad vchodové dvere sa
vešajú lampióny aby

duše našli cestu
domov. Ku koncu

sviatku sa vypúšťajú
svietiace lampáše na

vodné hladiny aby
doviedli duše naspäť 

 na druhý svet

Na nádvoriach chrámov sa
konajú tance a oslavy
nazývane  bon odori



pohár na zaváranie     
oranžový krepový papier     
čierny kancelársky papier
nožnice
lepidlo
čajovú sviečku      
zápalky alebo zapaľovač      
chuť tvoriť…

Halloweensky
lampášik
Čo budeme potrebovať na
výrobu lampášika?     

Ako vyrobiť lampášik na
Halloween?
1.    Pohár na zaváranie oblepte
oranžovým krepovým papierom,
pričom na vrchu
lampášika ho necháte trochu
pretŕčať.
2.    Tento presahujúci krepový
papier nastrihajte na pásiky.
3.    Nalepte alebo vystrihnite
tvár.
4.    Do fľaše vložte čajovú
sviečku a zapáľte ju.
5.    Zhasnite všetky svetlá.
Nechajte sa unášať očarujúcou
atmosférou jesenných večerov

TVORIVÉ OKIENKO
by Vyslúzilová



Ako
si vyrobiť svietiacu
múmiu?
Pripravte si pohár na
zaváranie.
Omotajte ho obväzom.
Nakoniec prilepte pohyblivé
očká. Do pohára vložte čajovú
sviečku a halloweenska
dekorácia je na svete.

TVORIVÉ OKIENKO
by Vyslúzilová

Pripravte si kartónové púzdro z
vajec. 
Z púzdra odstrihnite jednu časť.
Namaľujte ju na čierno z
obidvoch strán.
Po zaschnutí nalepte nohy z
čierneho papiera.
Nakoniec nalepte pohyblivé
očká. Ak nemáte pohyblivé,
kľudne si vystrihnite nejaké z
papiera.
Pokiaľ chcete pavúka zavesiť,
pridajte aj špagátik na
zavesenie.

Ako vyrobiť pavúka na
Halloween?

zdroj nasedeticky.sk



200 g horká čokoláda
100 ml plnotučné mlieko
2 ks vajce
400 ml 33% smotana
180 g Cukor kryštál
na ozdobu : čokoládové
sušienky, gumové dážďovky

Bielky vyšľaháme s cukrom
dotuha. V horúcom vodnom
kúpeli rozpustíme čokoládu
a zapracujeme do nej žĺtky
a mlieko
Do čokoládovej zmesi
opatrne zamiešame sneh z
bielkov a odstavíme.
Šľahačku vyšľaháme
dotuha a opatrne
primiešame do peny.
Naplníme do pohárov a
dáme na 24 hodín do
chladničky
Pred podávaním
dekorujeme rozdrvenými
čokoládovými sušienkami a
gumenými dážďovkami.

Halloweenska
čokoládová pena

POSTUP

HALLOWEEN V KUCHYNI
by Vyslúzilová

zdroj https://recepty.aktuality.sk/recept/6177/halloweenska-cokoladova-pena/



lístkové cesto
párky alebo klobásky
vyšlahané vajíčko na
potretie
syr v črievku
kúsky čiernych olív

Lístkové cesto si nakrájajte
na 0,5 cm široké pásiky
Každý párok/klobásku
omotajte dvoma pásikmi
cesta tak aby ste docielili
efekt múmie
Obalené párky/klobásky
položte na plech s papierom
na  pečenie a potrite ich
vyšľahaným vajíčkom
Pečte na teplote 200
stupňov pokiaľ cesto
nebude zlatavé a
párky/klobásky upečené
Na hotové nakreslite syrom
v črievku oči, dozdobte
kúskami olív

Párkove múmie

POSTUP

HALLOWEEN V KUCHYNI
by Vyslúzilová

zdroj https://recipes.sainsburys.co.uk/recipes/snacks/spooky-sausage-mummies



Múmia
Nie vždy má človek dosť
času a hlavne líčidiel na
masku ktorá vyžaduje
náročný make up.
Maska múmie je presný
opak ,nakoľko väčšinu
tváre prekrýva obväz
tip : pred nanesením
obväzu naneste na tvár
vrstvu krému- obväz
bude lepšie držať a
nešmýkať sa

MASKY A KOSTÝMY
by Zemancikova

Eric Draven
Pre hlavnú postava
z kultového filmu
Vrana bol príznačný
biely make up a
čierne výrazne oči 
tip: namiesto bieleho
make upu dobre
poslúži klasický
detský púder 

Halloween nám okrem iných zvykov
priniesol i tradíciu nosenia masiek a

kostýmov s tématikou čarodejníc, duchov
či iných nadpozemských bytostí. V

nasledujúcom príspevku Vám prinášam
niekoľko inšpirácii na masky na túto

príležitosť.



MASKY A KOSTÝMY
by Zemancikova

Joker
Maska inšpirovaná
komiksovou postavou
Jokera vychádza z
klasickej masky klauna
ktorá je v tomto prípade
zámerne rozmazaná. Na
líčenie nie je potrebné
veľa farby a zvládne ho aj
začiatočník.

Catrina
Symbol Día de Muerta, prezývaná aj Bella
Muerte - krásna smrť. Základom masky je
výrazný makeu up s inšpiráciou v mexickej
ľudovej tvorbe. Súčasťou masiek býva
veľká kvetovaná čelenka.
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