Dobrý den,
protože se nám blíží Velikonoce, tak jsme se rozhodli vám alespoň jeden týden
ulehčit a neposílat žádné pracovní listy. Tentokrát vám posíláme pouze dobrovolné
omalovánky, nějakou velikonoční inspiraci, pohádky a úplně na konec zajímavou
"hru".
Určitě by bylo dobré, kdybyste si s dětmi popovídali o Velikonočních tradicích,
některé tradice vám zde vypíšeme😊.
Zároveň chceme poděkovat za všechny reakce na předchozí email - my jsme
bohužel tato nařízení nevymysleli a věříme, že se ještě změní. Určitě sledujte dál náš
email i naše webové stránky.
Přejeme vám krásné prožití Velikonoc - Jana a Bára🐇🐣🐔❤.

_______________________________

1. OMALOVÁNKY
- Dobrovolné velikonoční a jarní omalovánky pro děti - v příloze.

2. POHÁDKY, INSPIRACE
- Velikonoční pohádka o Hurvínkovi
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o&ab_channel=BontonKids
- Zaječí škola
https://www.youtube.com/watch?v=OMN_gd6K2xg&ab_channel=Filmyprod%C4%9B
tiaml%C3%A1de%C5%BE
- Kde se vzaly Velikonoce?
https://www.youtube.com/watch?v=hxCuS66xd8&ab_channel=Zp%C3%ADvejsd%C4%9BtMI%21

3. FOTOGRAFIE V PŘÍLOZE
- Jakými přírodninami můžete vajíčka obarvit? Já osobně doporučuji ve slupkách
červené cibule a potom na vajíčka malovat rozpuštěnými voskovkami za pomocí
tužky a zapíchnutého špendlíku - viz. foto v příloze
Pokud nemáte doma přímo dělaný stojánek na rozpouštění vosku - stačí vzít lžíci,
opřít koncem o hrneček a druhým koncem opřít o stínítko na svíčky. Svíčku zapálíte,
dáte rozpustit kousek voskovky, necháte pořádně rozehřát a můžete malovat :).

4. STRUČNĚ O VELIKONOCÍCH
- POSTNÍ NEDĚLE - čas předvelikonočního půstu - v tomto čase vládlo omezování v jídle, ale i ve
společenském životě (byly zakázány svatby, zábavy,...). Začíná Popeleční středou a
až do Božího hodu velikonočního - tedy do Velikonoční neděle.
• PRVNÍ NEDĚLE - "ČERNÁ"
- Jmenuje se tak nejspíše proto, že dívky nenosily barevný oděv - nosily černé šaty a
černé šátky. Tato neděle má i já pojmenování - někde se jí říká "Pytlová" nebo
"Pučálka".
Ve středních Čechách se jí říkávalo "Liščí" - hospodyně tajně dětem pekly preclíky,
které potom navlékaly na vrbové proutky a zavěsily na stromy - děti věřily, že jim
preclíky nadělila liška.

•DRUHÁ NEDĚLE - "PRAŽNÁ"
- Někde se jí říkávalo "Sazometná" - v tento den se čistily komíny.
• TŘETÍ NEDĚLE - "KÝCHAVÁ"
- Říkalo se, že kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě naživu. Někde
se věřilo, že když se za den kýchne třikrát, bude zdravý po celý rok.
• ČTVRTÁ NEDĚLE - "DRUŽEBNÁ"
- V tuto neděli lidé mohli porušit půst a jít za zábavou.
• PÁTÁ NEDĚLE - "SMRTNÁ"
- Jak už jsme posílali video v předchozím emailu, v tuto neděli se vynášela Morena.
většinou je to figura zhotovená ze slámy a starých hadrů a na krku má náhrdelník z
vajec. Morena je vhozena do vody nebo spálena - tento zvyk symbolizuje vyhánění
zimy.
https://www.youtube.com/watch?v=whDs8oWo4PE&ab_channel=ZU%C5%A0%C4
%8Cerno%C5%A1ice
https://www.youtube.com/watch?v=-87BpwOadVk&ab_channel=GabrielaDoubek
• ŠESTÁ NEDĚLE - "KVĚTNÁ"
- V tento den se otrhávaly větvičky jívy - kočičky. Kočičkám se přisuzovala zázračná
moc, měly pomáhat proti pohromám a nemocem. Zastrkovaly se za rám obrazů nebo
se zapichovaly na kraj pole, aby ochránily úrodu.
- PAŠIJOVÝ TÝDEN - Poslední týden před Velikonocemi
• MODRÉ PONDĚLÍ, ŽLUTÉ ÚTERÝ
- V tyto dny se uklízelo.
• ŠKAREDÁ STŘEDA
- V tento den se nikdo nesměl na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.
• ZELENÝ ČTVRTEK
- Zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin, aby byl člověk po celý rok
zdráv. Na jaře je totiž nutné do sebe dostat vitamíny, které jsou obsaženy v zelených
jídlech.
• VELKÝ PÁTEK
- Den ukřižování Krista, den smutku.
Věřilo se, že je to jediný den v roce, kdy se země otevírá a vydává své poklady.
Takovéto místo se mělo poznat podle modravého světla nebo kvetoucího kapradí.
Člověk s sebou musel mít magickou pomůcku - posvěcené vajíčko, kterým třikrát
zaklepal na zem či skálu a ta se měla otevřít. Na Velký pátek bylo zakázáno orat,
kopat a sázet - projevovala se tím úcta k zemi.
• BÍLÁ SOBOTA
- Na pole se dávala ohořelá polínka, aby pole dobře rodilo.
• VELIKONOČNÍ NEDĚLE
- Den Zmrtvýchvstání Krista - vrcholí velikonoční svátky, končí půst. V kostele se
světily pokrmy (beránek, mazanec, vejce,...). Bývalo zvykem, že hospodář rozdělil

vajíčko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. V tento den se nesmělo zametat nebo
stlát.
• VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
- Chlapci obcházeli domy s pomlázkou - pomlázka je symbol předání síly, zdraví a
svěžesti.

5. KAMÍNKY - HRA
Pokud půjdete s dětmi na procházku - zkuste se s dětmi dívat okolo sebe. Může se
stát, že najdete malovaný kamínek se směrovacím číslem (viz. příloha). Vaším
úkolem bude kamínek sebrat a umístit jej na nějaké další místo. Můžete si jej doma
nějakou dobu ponechat a až bude možné jet někam na výlet, umístit ho třeba i v
jiném městě, kde ho najde zase někdo jiný. Na facebooku existuje
skupina KAMÍNKY, kde jsou lidé, kteří tuto hru "hrají" a vkládají fotografie kamínků,
které našli :). Kamínky se posílají dál a díky fotografiím se sleduje, kam až kamínky
doputují - děti mají tuto hru rády.
Kamínky samozřejmě můžete začít také malovat a umisťovat na různých místech.
Kamínky jsou většinou položeny na místech dobře viditelných - patníky u cesty,
rozcestníky atd.

