Vážení rodiče, milé děti,
rok se s rokem sešel a máme tu opět Velikonoce a opět v poněkud zvláštní podobě. Současná
situace je složitá a ovlivňuje každého z nás. Berme ji proto jako příležitost a možnost, abychom byli
se svými nejbližšími. Využijte čas, který je tak cenný, k tomu abyste si upevnili vztahy a vytvořili si
krásné vzpomínky s dětmi, které brzy vyrostou. Víme, že tato doba není lehká, máte naši úctu a
obdiv. Rádi bychom Vám všem toto období nějakým způsobem zpříjemnili a zpestřili, a proto jsme
společně připravili tentokrát vytištěné materiály spolu s nápady na tvoření na téma Velikonoce, které
bychom si jinak užívali s dětmi ve školce. Vše je zcela dobrovolné.
Jaro a Velikonoce je obdobím přílivu čerstvým sil, počátku nového
života a naděje na novou úrodu, plodnost a nové vztahy. S jarem přichází vše
příjemné a milé – hřejivé sluneční paprsky, barevný svět kolem nás,
probouzející se příroda a tím také příjemnější nálada a radost ze života.
Pojďme si to společně užít a vychutnat.
Velikonoce jsou svátky křesťanské církve, i když jejich dnešní podoba je
trochu jiná. Chlapci na Velikonoční pondělí obcházejí domy s pomlázkou ze
spleteného vrbového proutí a šlehají děvčata, aby byly veselé, zdravé a pilné.
Odměnou jsou jim pak malovaná vajíčka.

 Věděli jste, že pomlázkové právo začíná pro chlapce o půlnoci z neděle na
pondělí pouze do oběda? V pondělí odpoledne toto právo již mají dívky a mohou
to chlapcům oplácet šleháním zelenými pruty, pomlázkou nebo poléváním vodou.
 Odměnou za pomlázku byla dříve pouze vejce, kvůli jejich vzácné hodnotě. Je
to totiž symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života.

 Vejce, která byla určena jako dar za pomlázku, se nevařila, protože by tím prý
ztratila kouzelnou moc
 Barvy vajíček mají svoji symboliku. Červená – láska, zelená – příroda, žlutá –
slunce, hnědá a černá – země.

 Trik jak rozlišit uvařené vejce od syrového? Roztočte vejce na stole – syrové se
bude líně kolébat, vařené se však bude točit rychle a dlouho.
Poslední týden před Velikonocemi je takzvaný Pašijový týden,
který si můžete zpestřit, jelikož na každý den připadá nějaký zvyk.
Modré pondělí - hodně se uklízelo
Žluté úterý – také se uklízelo
Škaredá středa – nikdo se nesměl mračit, aby se nemračil po celý rok

Zelený čtvrtek – vaří se jídlo zelené barvy (špenát, kopřivy, salát…)
Velký pátek – nesmí se prát prádlo a hýbat se zemí. Pouze v tento den a na krátký čas se otevírají
poklady – poznáte podle kvetoucího kapradí nebo modravého světýlka.
Bílá sobota – v tento den se světil oheň před kostelem, odkud si každý odnesl domů nový plamínek
Velikonoční neděle/ Boží hod velikonoční – nesmělo se zametat, mýt nádobí, stlát postele, čistit boty

S dětmi si tyto dny můžete zpestřit nošením trička podle určitého dne – žluté úterý →žluté
tričko, škaredá středa→černé tričko, na velký pátek si můžete obléknout „velké“ tatínkovo tričko.
Ať už budete péct beránka, nosit barevná trička, barvit vajíčka, hledat na zahradě pomlázku
od zajíčka nebo jen tak chodit na procházky, budeme rádi za Vaše fotky, které můžete zasílat na
adresu msmchfotky@seznam.cz
Připravujeme také video rozcvičku pro děti! Sledujte webové stránky, brzy se tam objeví!

Moc se nám po dětech stýská a těšíme se, až
se společně sejdeme ve školce. Přejeme Vám
pevné zdraví, spoustu sil, dobrou náladu a
úsměv na tváři.

S pozdravem paní učitelky a asistentky

