
Téma: Slavíme Velikonoce (29. 3. - 2. 4. 2021)  

- Proč slavíme Velikonoce 
- Velikonoční zvyky, tradice 
- Velikonoce u nás doma 

 

 

Ahoj Družináčci. J Další týden utekl jako voda a my se opět hlásíme. Čeká nás 
opravdu hezký týden. Víte proč? Ano, jsou tady Velikonoce! Než si 
připomeneme, proč vlastně Velikonoce slavíme, nezapomeňte, že ve čtvrtek 1. 
4. je APRÍL. J To je den, kdy můžeme někoho neškodně napálit. Už máte něco 
vymyšleno? J Budeme se těšit na Vaše aprílovské historky.  

Jak už jsme psaly, tento týden budeme slavit velikonoční svátky. Doma jistě 
máte krásně vyzdobeno. Na oknech můžeme vidět kytičky, zajíčky, kuřátka a 
vajíčka.  Jsou to symboly plodnosti, nového života, které neodmyslitelně k jaru 
patří. Rostliny začínají růst, rodí se mláďata. Konečně se otepluje a kolem nás je 
všechno barevnější. Pro někoho jsou Velikonoce oslavou příchodu jara, pro 
křesťany jsou nejvýznamnějším svátkem v roce. 

Právě v těchto dnech probíhá Pašijový týden. Pašije jsou biblické příběhy o 
utrpení Ježíše Krista.   Křesťané si připomínají Jidášovu zradu, Kristovo umučení 
a následné zmrtvýchvstání. 

 

 



Škaredá nebo sazometná středa – má připomínat Jidáše, který zradil Ježíše. 
Podle pověry se nemáme tento den mračit, jinak nám to zůstane. Sazometná, 
protože hospodyně vymetaly saze z komína. 

Zelený čtvrtek – je připomenutí poslední večeře Páně, dnem odpuštění. Večer 
utichnou všechny zvony. Chlapci říkankami a řehtačkami symbolicky vyhánějí 
Jidáše. Jí se hodně zeleného (zelí, hrášek…) a jidáše, sladké kynuté pečivo.  

Je to velká dobrota. Kdo by je chtěl ochutnat, tady je recept. S maminkou nebo 
babičkou to určitě zvládnete, tím nechceme podceňovat tatínkyJ 

Házíme vám sem recept, tak vyzkoušejte J 

https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-jidase-recept/ 

 

Velký pátek – křesťané si připomínají smrt Ježíše. Říká se, že by hospodyně 
neměly prát prádlo. Také se lidé za rozbřesku omývali tekoucí vodou pro zdraví 
a krásu.  

Bílá sobota – je dnem oplakávání smrti Ježíše Krista  

Velikonoční neděle aneb Boží hod velikonoční – podle křesťanské tradice ze 
soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých.  

V pondělí chodí kluci za děvčaty s pomlázkou, aby si vykoledovaly vajíčko. 
Děvčata symbolicky přebírají sílu a ohebnost proutku, z kterého byla pomlázka 
upletena. Proto by měla být pomlázka pletena vždy z čerstvých proutků. Víte, 
že červené dávala dívka tomu, do koho byla zamilovaná? Takže kluci pozor, kdo 
z vás dostane červené vajíčko, může se ženit J J J 

Pohádka 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

 

 

 

 



Úkol č. 1 

Pro kluky zde máme návod, jak si uplést pomlázku. Popros tatínka nebo 
dědečka, rádi ti pomůžou J 

 

Děvčata by vám za vyšlehání měla uvázat na pomlázku barevnou stuhu. Víte, že 
každá barva má svoji symboliku? 

Rudá stuha – náklonost a láska 

Modrá – naděje  

Žlutá – odmítnutí 

Zelená – chlapec je dívce oblíbený  

                                                           

 

Úkol č. 2 



Holky, vyzkoušejte si, jak se dříve barvila vejce 

 

Každá barva vyžaduje stejný proces – přiveďte k varu 1 litr vody, 1 polévkovou 
lžící soli, 2 lžíce octa a 2 polévkové lžíce příslušného ovoce, zeleniny nebo 
koření k vytvoření barvy. Nechte vařit 30 minut a pak odstraňte hrnec z 
plotýnky. Ponořte do barevného nálevu předvařená vejce a nechte je tam tak 
dlouho, dokud se neobarví do žádoucího odstínu. 

Jaké přírodní produkty vám udělají krásné barvy? 

Pro tmavě modrou: Na vytvoření tmavě modrých vajíček budou nejlepší 
borůvky. Určitě jsou lepší ty naše české (i mražené) než jejich kanadské 
kolegyně a posloužit může i borůvkový kompot. 

Pro světle modrou barvu: I když bychom od červeného zelí čekali červenou 
barvu, ve skutečnosti vám obarví vajíčka do bledě modra. 

Pro béžovou: Krásně béžovou barvu vykouzlíte s pomocí obyčejné černé kávy. 

Pro oranžovou: Nejlepší na přírodní oranžové odstíny bude cibule. Ale 
především její tmavá slupka. Můžete přidat i špetku kurkumy. 



Pro žlutou: Žlutá vajíčka vypadají prostě skvěle. Na jejich sytý odstín použijte 
šafrán, kurkumu nebo mrkev. Nejlépe od každého trochu. 

Pro zelenou: Zelená barva k jaru patří. Na kraslicích ji vykouzlíte pomocí 
petržele nebo špenátu. A listy nešetřete! 

Pro fialovou: Pokud chcete mít elegantní fialová vajíčka, použijte jako barvivo 
červené víno. 

Pro růžovou: Použijte řepu, ta udělá nejlepší růžový odstín. 

 

Užijte si krásné jarní dny, moc na vás myslíme a držíme palce, ať se dílo podaří. 
J Vaše vychovatelky 

A na rozloučenou si zazpíváme a zatančíme!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=4YtVqK0BwiI 
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Tradinář  


