Ahoooj
Adámku, Adrianko, Aničko, Ellenko, Ellinko, Eliško,
Emmičko, Katuško, Karolínko, Kryštůfku, Matyášku
Holušo, Matyášku Krchňáku, Nikolko, Péťo, Vilémku a
Verunko 😊

Tak my už škrtáme pátý týden uzavření naší školičky. Všechny nás to
moc mrzí, ale doufáme, že už to nebude příliš dlouho trvat a opět se
všichni spolu uvidíme ve třídě.
Moc se nám po vás stýská, naše milé Hvězdičky z Plesné 😊
Milá maminko a tatínku, nezapomeňte prosím, že Vaše dítě má
povinnou předškolní docházku a musí se jí zúčastnit. Proto prosíme
o zpětnou vazbu, jak děti plní úkoly. Buďto v podobě fotografie nebo
krátké zprávy, kterou nám můžete poslat na náš email:
skolkaplesna @seznam.cz
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
A o čem si budeme tentokrát povídat? Jsi chytrá hlavička a určitě
na to přijdeš sám.

Budeme si povídat o Svátcích jara, které
nazýváme Velikonoce.
Bývaly v minulosti významnější než Vánoce. V některých zemích je
tomu i dnes.
V naší zemi,
tedy v České
republice,
kde žijeme,
svátek v

se tento
rodinách

traduje
minimální

alespoň v
míře, tj. v

podobě
pomlázkou

“obchůzky s
(tatarem,
mrskačkou,…) po příbuzných a známých.
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Velikonoce se slaví každý rok v jiný den, protože se jedná o jeden z
mála pohyblivých svátků v roce. Na kdy připadnou v roce 2021 a kdy
se mohou školáci těšit na velikonoční prázdniny?
V roce 2021 připadá Velikonoční neděle na 4. dubna. Školáci mají
proto velikonoční prázdniny ve čtvrtek 1. dubna a na
Velký pátek 2. dubna.

Velikonoční pondělí oslavíme 5. dubna 2021.

Termín Velikonoc se dá přesně spočítat. Tento Svátek oslavující jaro
připadá podle klasického kalendáře na první neděli po prvním jarním
úplňku, tedy po úplňku, který nastane po 21. březnu, jelikož tento den
je první jarní den
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První jarní den, Smrtná
neděle

Úplněk, Květná neděle

Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
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Velikonocím předchází jeden krásný zvyk, který už se u nás tak často
nevidí, ale v některých vesnicích se stále traduje. Nazývá se

Vynášení smrti a vítání jara
Jeho hlavním prvkem je slaměná figura oblečená v ženských šatech,
známá pod mnohými jmény jako například Morana, Morena, Mařena
nebo Smrtka, která symbolizuje zimu.
Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli (dva týdny před
Velikonocemi).

A jak vypadá
taková Morana?
Figuru
Morany
vytvářely dívky ze
slámy a oblékaly ji do
ženských šatů nebo
ovinuly
do
hadrů.
Morana byla také různě
zdobena,

například stuhami nebo kraslicemi. Z barev se používala především bílá
a černá. Poté byla nastrčena na tyč, či prostě vzata do rukou.
Morana je vynášena z vesnice za zpěvu písní a poté vhozena do vody či
do příkopu, pálena nebo zakopávána do země. Poté se všichni
rozutečou. Součástí slavnosti bylo také koledování.
Vynášení Morany:
https://www.youtube.com/watch?v=A41de-DUyq0
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1. Vybarvi Moranu podle své fantazie. Dej si pozor, ať nepřetahuješ.
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2. Najdi mezi obrázky 6 rozdílů
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3. Moranka už plave ve vodě. Dodělej kolem ní vlnky, sluníčku paprsky a
mráčkům obloučky. Moranku můžeš vybarvit.
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4. Vyzdob Morance geometrickými tvary dle návodu.
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😊 ČAS NA POHÁDKU 😊
❖ Chaloupka na vršku. Jak se Andulka bála Smrtky:
https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE&t=145s

➢ Jelikož ani letos na jaře nám “koronácké” podmínky nedopřáli
vyrobit si ve třídě naši vlastní Moranu a nemohli jsme se tudíž
ani vypravit na průvod vesnicí a VÍTAT JARO, zkuste si, milé
děti, alespoň doma vyrobit malinkatou Moranku sami pro sebe.
➢ Doufejme, že příští rok si všechno spolu vynahradíme
❖ Výroba domácí Moranky z kapesníčků:
https://www.youtube.com/watch?v=IH4_vAqqI5M&t=32s
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❖ Výroba domácí Moranky ze slámy
https://www.youtube.com/watch?v=Qc1ikNJu2G4&t=178s

❖ Co kdybys nám vyrobenou domácí Moranku vyfotil(a) a
poslal(a) na e-mail? Moc se na Moranky těšíme
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5. Nauč se krátké básničky a přivolej jaro. Vyber si. Která se ti
líbí nejvíce?

❖ PŘIŠLO JARO DO VSI
KDE JSI ZIMO, KDE JSI?
BYLA ZIMA MEZI NÁMA
A TEĎ UŽ JE ZA HORAMA.
HU, HU, HU, JARO UŽ JE TU.

❖

SMRT NESEM ZE VSI,
NOVÉ LÍTO DO VSI,
NOVÉ LÍTO LÍBEZNÉ,
OBILÍČKO ZELENÉ.

❖ BUĎTE PANÍ VESELÉ,
ŽE VÁM LÍTO NESEME.
S ČERVENÝMI VEJCI,
ŽLUTÝMI MAZANCI.
BUĎTE PÁNI VESELÍ
NA TU SMRTNOU NEDĚLI.
SMRT JSME VÁM ODNESLI,
NOVÉ LÍTO VNESLI.
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6. A POVEDLO SE. PODÍVEJ, PŘIVOLALI JSME JARO. NEBO JE
TO JARNÍ VÍLA? ZKUSÍŠ JI VYBARVIT? 😊
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VELIKONOCE
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, které nazýváme
také Svátky jara, jak už jsme si říkali. Ale také jsou to
největší křesťanské svátky, spojené s Ježíšem
Kristem. Pokud tě to zajímá, klidně se zeptej maminky
nebo tatínka nebo babičky nebo dědy. Určitě ti o tom
řeknou více. Anebo se mrkni na stránky:
https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce

Předvelikonočnímu veselí předchází 40 dní tzv. předvelikonočního půstu. Velký
půst začíná Popeleční středou a trvá až do Božího hodu velikonočního, tedy
Velikonoční neděle. V tomto čase vládlo omezování se v jídle, ale také ve
společenském životě… (např. byly zakázané svatby nebo zábavy). Ale o tom si dnes
povídat nebudeme, bylo by toho hodně
My si teď něco málo povíme o posledním týdnu před Velikonocemi, protože je
hodně zajímavý, k jednotlivým dnům se váží různé zvyky a každý den má svůj
speciální název. Tento týden se nazývá PAŠIJOVÝ TÝDEN. Letos nám to v
kalendáři vychází takto:

KVĚTNÁ NEDĚLE - 28. 3. 2021
S touto nedělí se pojí tradice – přinášení
“létečka”

nebo

“líta”.

Stromové

“líto”

je

ozdobený živý stromek (jehličnatý nebo jíva).
Zdobí se barevnými stužkami.
Jiné zvyky:
❖ o Květné neděli by se prý nic nemělo péct.
Lidé věřili, že by se zapekly i květy na
stromech i loukách a pak by nebyla žádná
úroda.
❖ na Květnou neděli by se rovněž měly
oblékat nové šaty.
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❖ Zvykem také bylo vymetat dům zelenými ratolestmi. Větvičky tak měly z
domu vyhnat veškeré neřesti a nemravnosti.

7. Máš na zahradě stromek? Nemáš? Tak si nařež do vázičky pár
větviček a ozdob je stužkami. Můžeš použít i vyfouklá vajíčka 😊

Jednoduše vyfoukneš vajíčko, musí se do něj udělat dvě malé dírky z každé strany
- (maminka ti pomůže), vezmeš dřevěnou špejli, přichytíš jeden konec stužky ke
špejli a opatrně ji protáhneš skrz obě dírky ve vajíčku. Špejli vytáhneš, zatímco
držíš druhý konec stužky. Pak už
stačí jen udělat mašličku a vajíčko
pověsit na stromek nebo větvičku.
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MODRÉ PONDĚLÍ – 29. 3. 2021
❖ V tento den se ve všech domech gruntovalo (uklízelo).

8. Ukliď si pěkně pokojíček, dej všechny věci na své místo, převleč
si postýlku, utři prach a můžeš si i vyluxovat. Pomůžeš mamince,
určitě bude mít radost

ŽLUTÉ ÚTERÝ (někdy také ŠEDIVÉ ÚTERÝ) – 30. 3. 2021
V tento den hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Stejně jako o Modrém
pondělí.
Žluté úterý symbolizuje zlato, světlo a slunce.

9. Oblékni si na sebe v tento den něco
žlutého a dokonči s maminkou úklid celého
bytu
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ŠKAREDÁ STŘEDA – 31. 3. 2021
❖ Tento den se nesmí nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.

10. Celý den se usmívej. Nejen na maminku nebo na tatínka či
sourozence. Když půjdeš ven na procházku, usmívej se na všechny
lidi, které potkáš a pěkně je pozdrav: “Dobrý den”

ZELENÝ ČTVRTEK – 1. 4. 2021
❖ Na Zelený čtvrtek se podává zelené jídlo. Oblíbené jsou zelené jarní byliny,
například kopřivy, špenát, pažitka a podobně. Vaří se také zelené polévky.
❖ Do dnešních dní se dochovalo hlavně vaření zeleného jídla, ale přibyl také
jeden novodobější zvyk. Zelené pivo. Mnoho restaurací po České republice
zeleně zbarvené pivo v tento den nabízí
TIP: Zkus mamince pomoct uvařit něco zeleného. Třeba špenát
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VELKÝ PÁTEK – 2. 4. 2021
❖ V české republice se jedná o relativně nový státní svátek, poprvé byl uznán
svátkem v roce 2016.
❖ Nesmí se nijak pracovat se zemí, například orat, kypřit půdu nebo ji okopávat.
Také se nesmí nic půjčovat a nesmí se ani prát.
❖ Na Velký pátek bylo také zvykem, že se lidé po probuzení šli umýt do potoka,
aby tak očistili své tělo před nemocemi. V tento den hospodyňky ani nepekly a
nezametaly.

❖ Pověry (Pohádky)
❖ Věří se, že je to jediný den v roce, kdy se země otvírá a vydává své poklady
❖ Takové místo se pozná podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí nebo
puklinách ve skalách, z nichž bude zářit světlo
❖ Člověk s sebou ovšem musí mít magickou věc – posvěcené vajíčko, kterým
třikrát poklepe na zem či na skálu, aby se mohla otevřít
❖ Jestliže se ovšem člověku nepodaří vyjít ze skály nebo z podzemí za soumraku,
musí tam bloudit po celý další rok, než se zase skála otevře

➢ U nás v Česku existuje jeden
krásný
večerníček
z cyklu
Krkonošské pohádky, a přesně tam
se takový příběh odehrává. Podívej
se na pohádku s rodiči. Pěknou
zábavu přeji
https://www.facebook.com/STuristoupoKrkonosich/videos/krkono%C5%A1sk%C
3%A1-poh%C3%A1dka-jak-%C5%A1el-trautenberk-do-hor-propoklad/2122802767733622/
TIP: Po pohádce se běž s rodiči projít do
lesa a bedlivě pozoruj okolí. Co ty víš? Možná,
že nějaký poklad opravdu najdeš 😉
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BÍLÁ SOBOTA – 3. 4. 2021
❖ Už ráno bylo zvykem, že se děvčata chodila ještě před prvními ranními
slunečními paprsky opláchnout vodou z potoka, aby jim nenaskákaly pihy.
❖ Také se vymetaly domy novými košťaty a někde se i bílilo, aby bylo všude
čisto a čistota se domu držela po celý rok.
❖ V sobotu se také pečou beránci či mazance a chlapci pletou pomlázky.
Tip: Upeč s maminkou beránka nebo mazanec
HRNÍČKOVÝ BERÁNEK:
0.5 hrnku

olej

1 špetka

sůl

2 ks

vejce

2 lžíce

rum

1 hrnek

mléko

1 balíček

prášek do pečiva

1 hrnek

cukr krupice

1 balíček

vanilkový cukr

1 špetka

citronová kůra

2.5 hrnku

polohrubá mouka

Postup přípravy
Vejce rozkvedláme v mléce. Mouku smícháme s kypřícím práškem, solí,
vanilkovým a krupicovým cukrem a citronovou kůrou. Mléko s vejci
nalijeme do sypké směsi, přilijeme olej, rum a utřeme hladké těsto.
Těsto nalijeme do tukem vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme
do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme asi 40–50 minut. Dobu
pečení si každý přizpůsobí podle pečení trouby. Upečeného beránka
vyndáme z trouby a necháme formu vychladnout. Teprve potom
hrnečkového beránka vyklopíme a potřeme čokoládou nebo citronovou
polevou či jen pocukrujeme. Na krk uvážeme beránkovi mašli.
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Tip: Popros tatínka a zkuste si společně uplést velikonoční pomlázku z proutí

❖ JAK SE PLETE POMLÁZKA? Video:
https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM&t=109s
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VELIKONOČNÍ NEDĚLE (BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ) – 4. 4. 2021
❖

Velikonoční neděle je dnem radosti a také

hodování po 40 dní trvajícím půstu.
❖
Protože bylo zvykem se v tento den bavit,
pořádaly se různé taneční zábavy, zpívalo se a
hodovalo, dívky barvily vajíčka.
❖
Zvykem také bylo své blízké obdarovat
něčím novým, lidé se hodně navštěvovali.

11. Ozdob si velikonoční vajíčko
Jak ozdobit vajíčka? Využijte to, co máte doma
Využít se dají věci, které se vám běžně doma válí v šuplících, třeba laky na nehty
se třpytkami, nesmazatelné fixy, korálky, zbytky krajek a stužek, nalepovací
očička a další drobnosti.

❖ Dnes si ukážeme, jak ozdobit vajíčko lakem na nehty:
Do mísy s vodou, která musí mít pokojovou teplotu (např. miska od margarínu)
nalijeme trochu laku na nehty. Čím více druhů barev, tím je vajíčko zajímavější.
Poté pomocí lžičky nebo rukavic vajíčko namáčíme. Nakonec vajíčka necháme
zaschnout.

❖ Videonávod zde:
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/50-netradicnich-zpusobujak-letos-ozdobit-velikonocni-vajicka
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VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – 5. 4. 2021
❖ Chlapci chodí na Velikonoční
pondělí s pomlázkami koledovat
po vsi a šlehají s nimi děvčata,
aby si za zvuku velikonočních
koled vysloužili vajíčko.
❖ Šlehání se dělá proto, aby
děvčata zůstala krásná, zdravá,
pilná a veselá po celý další rok.
❖ Tomuto “nástroji” se říká také
například mrskačka, houdovačka,
karabáč, šlahačka nebo tatar.
❖ Bylo také zvykem, že děvčata vázala chlapcům na pomlázku pentličky a podle
barev pentliček mohli chlapci
poznat, jaké city k nim dívky
chovají. Červená znamenala lásku,
modrá naději, žlutá odmítnutí,
zelená sympatie.

❖

Také se polévalo vodou, což je zvyk,

který někde přetrval i dodnes. Pokud
chlapci přijdou koledovat po dvanácté
hodině dopoledne, dívky je mohou polít
vodou.
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ČAS NA PÍSNIČKU
❖ Já s písničkou jdu jak ten ptáček
VIDEO:
❖ https://www.youtube.com/watch?v=ozmfuCrEAU4
1. Já s písničkou jdu jak ten ptáček.
Ptáčku, vyleť až nad obláček.
Zazpívej tam sluníčku
tuhle naši písničku.
Ať na cestu nám pěkně svítí,
nemračí se ani chviličku.
2. Já s písničkou jdu jak ten ptáček,
nic se nediv zajíčku.
Ptáček vyletěl nad obláček
prozpěvuje sluníčku.
Ref: Sluníčko se usmívá,
ať si každý zazpívá.
Hej, na světe je přece krásně,
trala la la la la la la la la..
3. Já s písničkou jdu jak ten ptáček,
někdy spadnu na nos, to se ví.
Když si při tom trochu zmáčím fráček,
to mi vůbec nevadí.
Ref: Kdo se nerad usmívá,
ten je starý protiva.
Hej na světě je přece krásně, trala
la la la la la la la.
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ČAS NA TANEČEK
❖ Ptačí tanec
VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ
VELIKONOCE A BUĎTE ZDRAVÍ!!! 😊
Paní učitelka MARTINA a paní
ředitelka SYLVA
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PŘÍLOHY:
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Grafomotorika: Procvičuj horní oblouk. Tužkou dokresli skoky zajíčka.
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Přečti známou velikonoční koledu podle obrázků.
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TVOŘENÍ: OVEČKA Z POPCORNU

1. Šablonu obkresli na tvrdý bílý papír.
2. Potom obrys pečlivě vystřihni.
3. Tužkou naznač ovečce obličej, uši, zvoneček, kopýtka atd.
4. Postupně natírej tělo ovečky lepidlem a nalepuj popcorn jako vlnu.
5. Pomocí pastelek dotvoř ovečku podle své fantazie.

ŠABLONA
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