Květná neděle a pašijový týden.
Včera, 5. dubna, začal pašijový týden. Pokud si chcete ozvláštnit tyto dny, můžete
Vaše dítka provázet celým týdnem a užít si jej trochu jinak. Vymýšlet barevné oblečení
nebo pokrmy se přímo nabízí. Vést děti k úklidu, také není k zahození a trocha
rukodělných činností by mohla zabavit celou rodinu.
5. dubna – Květná neděle
6. dubna – Modré pondělí
7. dubna – Šedé úterý
8. dubna – Škaredá středa
9. dubna – Zelený čtvrtek
10. dubna – Velký pátek
11. dubna – Bílá sobota
12. dubna – Boží hod velikonoční
13. dubna – Velikonoční pondělí

Pro inspiraci posíláme pár informací den po dni a zvyky s nimi spojené. Informace
v (závorkách) jsou spojeny s vírou a biblickými příběhy a je jen na Vás, zda je
využijete. Pokud ano, podejte je dítěti jako pohádkový příběh. Nápady jsou pak psány
kurzívou.
Všechno začíná Modrým nebo Žlutým pondělím, kdy je začátek jarního úklidu v
domácnostech. Povídejte si co je modré, co žluté, hledejte modrou a žlutou barvu,
nebo třeba dejte dítěti jen modré a žluté předměty, ať tvoří a vymýšlí. Básně: „Modré
je nebe, co v zimě zebe, modrá je modřina, když bolet začíná, modré jsou zvonky,
s dlouhými stonky.“ „Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku, a pod hrušku talíř, sláva,
Ty jsi malíř.“
Na Šedivé úterý se také uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů. Můžete nakreslit
pavučinu, vyrobit pavoučka. Povídat si o tom, že pavouci nás zbavují much a jsou tím
užiteční a přestože je doma nechceme, nezabíjíme je. Jak vznikne šedá barva z bílé a
černé a že šedá myška nebo slon jsou krásní. Jedna malá, druhý velký. Porovnávejte
uši, nohy a počítejte, kolik dalších šedých zvířat najdete. Tentokrát třeba vyhledávejte
v knihách a časopisech. Z časopisů si je děti mohou i vystřihnout a nalepit.
O Škaredé středě se neškareďte. Mohlo by vám to zůstat. (Škaredá nebo také
Sazometná středa, připomíná Jidášovu zradu, tedy škaredý skutek.) Sazometná proto,

že se v ten den vymetaly saze z komína. Můžete stavět komíny z kostek a celý den
přeměnit na usměvavý. Takový bobřík – Vy hlídejte děti a ony ať hlídají Vás. Za
škaredění si určete nějaký „trest“ – třeba 3 dřepy a každý je opravdu plňte. Dítě
potřebuje vidět, že to platí pro všechny. Možná budete překvapení, co všechno udělá ,
aby Vás donutilo se zamračit… Na konci dne určete největšího MRAČOUNA a
SMAJLÍKA, který dokázal nejvíc lidí rozesmát.
Na Zelený čtvrtek jezte zeleninu, nepůjčujte věci a nehádejte se. Pravděpodobně víte,
že o Zeleném čtvrtku byste měli jíst špenát, zelí nebo třeba salát z kopřiv, abyste byli
po celý rok zdraví, jak tvrdí jeden z velikonočních zvyků. Podle jiné pověry byste se
měli postit a jíst pouze zeleninu. (V tento den si křesťané připomínají poslední večeři
Páně, na které Ježíš ustanovil svaté přijímání.) Večer pak odlétají zvony do Říma, v
kostelích zavládne až do Bílé soboty ticho a zvonění nahradí děti s řehtačkami. Jejich
zvuk prý vyhání nečisté síly z domů a stavení. Tento den bude asi hodně o zeleném
vaření, ale proč jsou rostliny zelené a co všechno potřebují k tomu, aby rostly? Proč
jsou zdravé, co jedí býložravá zvířata a co dalšího je zelené, o tom si můžete povídat i
při přípravě špenátu. Hlavně z toho nebuďte zelení Vy a užijte si to. Odvážlivci pak
mohou obarvit zeleným potravinářským barvivem i některou z potravin, která zelená
nebývá. Nebo každou celou hodinu oslavit úderem do nějakého „hudebního“ nástroje
z kuchyně.
(Na Velký pátek si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista .)
Velký pátek je podle pověr spojen s kouzly. Měly by se například otevírat poklady ve
skalách a také památná hora Blaník. V minulosti se věřilo, že se voda z horských
pramenů mění na víno. Přečtěte si pověst o Blaníku, blanických rytířích a pokladu,
který Blaník skrývá. Dítě pak může nakreslit ilustrace. Zahrajte si na kouzelníky – ten,
kdo je kouzelník může třeba členy rodiny začarovat do nějakého zvířete – začarovaný
pak promluví zvířecí řečí „haf“… a čaruje on. Můžeme přidat i pojmenování členů
zvířecích rodin, kde kdo bydlí, … Vyčarujte úsměv a užijte si kouzelný den.
Bílá sobota je ten správný čas pro přípravu pomlázky a vajíček.
(Den vzkříšení) a poslední den půstu pašijového týdne, kdy se zvony vracejí z Říma,
kam odletěly na Zelený čtvrtek. O sobotě se ale také bílilo, uklízelo. Příprava na Hod
boží velikonoční musela být důkladná.
O Bílé sobotě můžete začít s pletením pomlázky nebo zdobením vajíček a naučte se
koledu na pondělní hodování.
Koleda: „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.
„Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.“
A ještě jednu pro tatínky:
Hody, hody, doprovody,
pijem všechno, kromě vody.
Dejte vodku nebo rum,
vypijem vám celej dům.
(V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých, přichází Velká noc a po ní Boží hod
velikonoční. Křesťané se v ten den radují z příchodu Pána.)
V neděli, na Boží hod velikonoční upečte beránka a odpočiňte si třeba u nějaké hezké
pohádky nebo stolní hry.
Velikonoční pondělí vrcholí pomlázkou. Žena nebo dívka má být o Velikonočním
pondělí pošlehána čerstvými pruty, aby byla svěží a zdravá. Letos to bude
s Velikonocemi a koledováním trochu složitější. Koledu si řekněte doma a kamarádům
zavolejte, napište nebo namalujte obrázek.
Budeme velmi rádi, pokud se inspirujete a pošlete nějaké obrázky i nám do MŠ.
Adresa: mssedmikrasky@seznam.cz nebo při procházce vhoďte obrázek do schránky
školky – uděláme si výstavu.
Posíláme moc pozdravů a přejeme Vám krásné VELIKONOCE a hlavně hodně zdraví a štěstí.
Vaše paní učitelky

