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SVÁTKY  JARA

 POVÍDÁME SI S DĚTMI O LIDOVÝCH ZVYCÍCH A TRADICÍCH                     
VELIKONOC, JAKÉ MÁME  MY  ZVYKY V RODINĚ.

V předvelikonočním týdnu má každý den své vlastní pojmenování.
první den předvelikonočního týdne bývá pojmenován jako Modré pondělí, po něm 
následuje Šedivé úterý. Neveselé barvy patrně symbolizovaly nadcházející utrpení, 
kterým procházel Ježíš před svou popravou. Známější jsou názvy dalších dnů            
v týdnu: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Hod Boží velikonoční. Po něm 
následuje druhý svátek, kterým je Velikonoční pondělí.

K symbolům Velikonoc neodmyslitělně patří řehtačky. Řehtat neboli řepotat se s nimi 
začíná na   Zelený čtvrtek  , kdy přestávají zvonit zvony, protože "odlétly" do Říma         
a rozeznívají se až na Bílou sobotu. 

Řehtačky i klapačky jsou různé. Malé do ruky, ale i velké, které se vozí na trakaři.      
Na mnoha místech je řehtání a klapání symbolickým vyháněním Jidáše a začíná tak, 
že na Zelený čtvrtek chlapci s řehtačkami  a klapačkami vyběhnou po mši  z kostela 
a volají „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se modlíme…“
Zvyk pochází z doby, kdy po vzoru apoštolů, kteří nocovali s Ježíšem a hlídali jej, 
spali pohromadě také řehtači. Chlapci vychází na obchůzku už v šest ráno, pokračují 
v době oběda v pravé poledne a na Velký pátek jdou také ve tři odpoledne. Tato 
hodina je připisována Kristovu úmrtí. Na Bílou sobotu se pak řehtá o půl páté             
a v deset hodin ráno. Skupina chodí od domu k domu, kde řehtají tak dlouho, dokud 
nedostanou vajíčka a peníze, které se mezi sebou rozdělí.

Další symboly Velikonoc
Mezi další tradiční velikonoční symboly patří beránek, který znázorňuje v židovské 
tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je beránek 
symbolem Ježíše Krista, protože byl obětním beránkem za spásu světa. Dnes 
velikonočního beránka pečeme z těsta a zdobíme mašlí a podle historických tradic    
by měl zdobit každý velikonoční stůl.
Dále si velikonoce nedovedeme představit bez barvených kraslic nebo pomlázky. 
Mezi tradiční recepty pak patří již zmíněný beránek, pečeme mazance a jidáše    
a domy nám zdobí veselá velikonoční výzdoba.



 NAUČÍME SE VELIKONOČNÍ KOLEDY:
(vyber si, která se ti líbí)

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…

Kropenatá slepičko,
jaké mi dáš vajíčko?
Jé to bude překvapení
nad strakaté přece není.

 Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

 Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

 Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka

V nůši malý zajíček
nesl kopu vajíček,
potkala ho včela
jedno po něm chtěla.
Dávala mu za to
pampeliščí zlato
přidávala hned
jabloňový med.
Zajíci se zdálo
tohle všechno málo,
vajíčka si vzal,
a šel zase dál.

 VYROBÍME SI VELIKONOČNÍ VĚNEC NA DVEŘE



(Kruh z kartonu polepíme vatou, bavlnkou…,hlavičku vystřihneme z černého 
papíru, očka můžeme také, improvizujme s tím co máme doma…)

 MŮŽEME SI VYMALOVAT OMALOVÁNKU, KTERÁ SE NÁM LÍBÍ



MILÉ DĚTI
MÁM VÁS MOC RÁDA, DÁVEJTE NA SEBE POZOR. UŽ SE NA VÁS MOC
TĚŠÍM!   Vaše uč. VLADKA









Vymalujeme vajíčko  červeně



POMŮŽEME MAMINCE S     PEČENÍM  A ZDOBENÍM BERÁNKA

Nejlepší Velikonoční beránek: Vláčný z tvarohového těsta

Kromě veselé jarní výzdoby patří na stůl také velikonoční beránek, který je zároveň 
tradičním symbolem těchto svátků. Vyzkoušejte beránka z tvarohového těsta. Díky 
vláčnému těstu si jej zamilujete. 

Stejně jako bábovkových, tak také beránkových těst existuje nespočet. Mezi 
nejoblíbenější pak patří beránek z tvarohového těsta. Vyzkoušejte ho také!
Suroviny:
250 g másla
250 g cukru krupice
250 g netučného tvarohu
250 g polohrubé mouky
3 ks vejce
půl pytlíku prášku do pečiva
50 g vlašských jader
citrónová kůra

Postup:
Máslo a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. Do směsi přidáme prosátou mouku, 
prášek do pečiva, ořechová jádra a citronovou kůru. 
Formu na beránka vymažeme tukem a vysypeme moukou. Následně formu naplníme
připraveným těstem a přiklopíme. Beránka pečeme ve vyhřáté troubě asi pětačtyřicet
minut. Ihned po vyjmutí z trouby beránka vyklopíme, bohatě pocukrujeme                   
a ozdobíme mašlí. 


