
Blíží se jarní svátky - Velikonoce - oslava nového života, slunce a znovu 
probuzení přírody.

Čeká  Tě velikonoční ladění:

Dozvíš se o dnech před velikonočního týdne, jaké zvyky a tradice lidé dodržují, 
co je potřebné připravit na Velikonoční pondělí.

Dny v týdnu si lidé pojmenovali a Ty se podle nich můžeš na Velikonoční 
pondělí připravit….

Pozor začínáme:

MODRÉ PONDĚLÍ: 

Tento den bývalo zvykem začít jarní úklid v domácnostech.

- oblékni si něco modrého
- pomoz mamince s úklidem – poskládej si hračky, vylešti zrcadlo nebo třeba

vyskládej nádobí z myčky. Maminka to jistě ocení. 

ŽLUTÉ ÚTERÝ:

Den, kdy si lidé postupně zdobili domovy...

- oblékni si něco žlutého
- na procházce s pomocí rodičů natrhej větvičky zlatého deště, do 

Velikonočního pondělí Ti vykvetou krásnými žlutými květy.



ŠKAREDÁ STŘEDA:

Tento den se nikdo nesměl na nikoho mračit, aby se pak nemračili po celý rok.

- dobrá nálada po celý den 
- vytvoř velikonoční přání pro potěšení Tvých blízkým – záleží jen na Tobě jak

bude vypadat….
inspirace pro Tebe

ZELENÝ ČTVRTEK:

Bývalo zvykem připravovat zelené jídlo, aby byl člověk po celý rok zdráv.

Protože, na zelený čtvrtek přestaly znít zvony v kostelích, kluci začali chodit s 
hrkačkami, klepačkami.

Dobrodruzi dobrodruhům - Jaký zvuk dělají řehtačky? - YouTube

- oblékni si něco zeleného
- pomoz mamince připravit zelený pokrm. Máš nápad 

jaký?....................zelená zelenina, bylinky

https://www.youtube.com/watch?v=4a3W74g3q8g


VELKÝ PÁTEK:

Ráno se lidé umývali ve studeném potoce, aby byli zdraví po celý rok. Věřilo se,
že je to den, kdy se otvírají všechny poklady. 

Krkonošská pohádka: Jak šel Trautenberk do hor pro poklad — Česká televize 
(ceskatelevize.cz)

- omyj si ráno obličej studenou vodou

- holčičky – naučte se se básničku „Kropenatá slepička“

Kropenatá slepička 

Kropenatá slepička,

snesla bílá vajíčka,

obarvím je, pomaluji,

všechny děti, podaruji.

Pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

- kluci – naučte se říkanku na velikonoční pomlázku

Upletl jsem pomlázku

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/898578-krkonosska-pohadka/277350063470004-jak-sel-trautenberk-do-hor-pro-poklad/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/898578-krkonosska-pohadka/277350063470004-jak-sel-trautenberk-do-hor-pro-poklad/


BÍLÁ SOBOTA:

V tento den se znovu rozezněly zvony v kostelích, a lidé si začali zpívat.

- oblékni si něco bílého 
- zazpívej si velikonoční písničku „Slepičko má“, vymysli si „hudební nástroj“ 

k doprovodu (hrnec a vařečku……atd.)

VELIKONOČNÍ NEDĚLE:

Den, kdy vrcholily přípravy na pondělní pomlázku. Děvčata si malovala kraslice,
chlapci si pletli pomlázky z vrbových proutků. Pekli se velikonoční mazance 
nebo beránci.

- kluci – upleťte si pomlázku ze tří vrbových proutků -  tatínek Ti pomůže



- děvčata – namalujte si velikonoční vajíčka, způsobů jak je vyzdobit je 
mnoho……

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ:

Chlapci obcházeli s pomlázkou děvčata z okolí, aby je
vyšlehali. Věřili, že v mladých vrbových proutcích je síla
a zdraví, jež se dá přenést na děvčata. Ta pro ně měla
přichystané kraslice a stuhy, které vázaly chlapcům na
pomlázky.

Kluci a děvčata přejeme vám krásné Velikonoční svátky.

Paní učitelky
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