VELIKONOČNÍ TÝDEN 29. 3.- 1.4.
Modré pondělí
V tento den se v kostelích pouze vyvěšuje modrá látka, jinak se neodehrávají žádné obřady.
Tradice velí v tento den nechodit do práce, i když se něco takového už dnes nedodržuje.
Hospodyně by měly zahájit velký úklid.
Kdybychom byli ve školce, přišli bychom všichni v modrém. Určitě bychom si s modrou barvou
vyhráli.
Protože jste doma s rodiči, tak si vyhrajete s modrou barvou doma.
Noste v tento den modré oblečení nebo doplňky.
Vyfoťte se nám v modrém.
Zkuste spočítat, co všechno co je modré jste za celý den viděli, čeho jste si všimli a zaznamenejte do
tabulky pomocí teček nebo čárek.

Šedivé úterý
Šedivému úterý se také někdy říká Žluté úterý, což jsou dosti odlišné barvy. Šedivá barva je
nejspíš připomínkou zvyku, který by se měl v tento den dodržovat.
Jedná se o vymetání pavučin a prachu ze všech koutů v domě.
Vezmi si dnes něco žlutého na sebe.
Vyrobte si pavučinu z klacíků a provázku.

Než na to půjdete, zkuste si tu pavučinu nakreslit:

Škaredá středa
O Škaredé středě by se nikdo neměl mračit, ani vy, jinak vám to podle pověr zůstane.
Mezi hlavní zvyky patří vymetání sazí z komína a pečení Jidášů, sladkého pečiva, které se snídá na
Zelený čtvrtek.
Zkus se škaredit, usmát, ukázat zoubky apod.
Upečte si něco velikonočního, třeba Jidášky- recept je zde, ale bude vám muset pomoct dospělák.
Než začnete péct, nakreslete si do mouky tvar Jidáše- je to spirálka, nebo ležatá osmička.

Velikonoční jidáše- zdroj: Kuchařka pro dceru
Množství: 24 kousků

Suroviny










500 g hladké mouky
70 g másla (nerozpuštěného, pokojové teploty)
2 žloutky
300 ml smetany na vaření
80 g cukru krupice
25 g droždí
4g soli
špetka strouhaného muškátového květu
kůra ze 1/4 citronu

Na potření




1 vejce
2 lžíce medu
1 lžíce másla

Postup
1. Droždí a lžičku cukru společně v menší misce rozmačkejte vidličkou a pak rozmíchejte na kaši.
Zalijte 100 ml vlažné smetany, přimíchejte lžíci mouky a nechte chvíli vzejít kvásek. Pokud po
10-15 minutách nevidíte žádnou aktivitu, začněte znovu s novým droždím.
2. Všechny ostatní suroviny odměřte do mísy. Máslo i žloutky by měly mít pokojovou teplotu,
zbytek smetany použijte vlažný, usnadníte tím kynutí. Přilijte kvásek a promíchejte a zpracujte
dohromady na hebké, vcelku nelepivé těsto. Potom hněťte aspoň 5-10 minut, až bude těsto
hladké a pružné jako plastelína. Tyto činnosti se pochopitelně nejlépe konají kuchyňským
robotem s hnětacím vybavením.
3. Propracované těsto zformujte do koule, uložte do mísy, zakryjte folií a nechte zhruba hodinu
kynout, až nabude dvojnásobného objemu. Poté těsto vyklopte, prohněťte, vyžeňte z něj vzduch
a rozdělte nejprve na čtvrtiny, poté na osminy a nakonec na 24 stejných dílků.
4. Z každého dílu vyválejte váleček dlouhý kolem 20-25 cm a tenký jako malíček. Stočte do uzlíků
a klaďte na plech vyložený papírem na pečení – uvedený počet se vejde na 2 plechy.
5. Smotané uzlíky potřete vejcem rozšlehaným s 2 lžícemi vody a nechte ještě 20 minut trochu
vykynout. Troubu zatím předehřejte na 190 stupňů.
6. Vykynuté uzlíky znovu potřete vejcem a vložte do trouby. Pečte 15 minut, až podstatně
nabudou, zezlátnou a zpevní. Doporučuju péct jen jeden plech, nikoli dva najednou. V opačném
případě po 10 minutách otočte plechy, prohoďte dolní s horním a přidejte 1-2 minuty pečení
navíc.
7. Med ohřejte, až bude horký. Odstavte, vhoďte do něj máslo nakrájené na kostičky a míchejte,
dokud se nerozpustí. Vznikne hustá medová omáčka, kterou pak potřete upečené jidášky ihned
po vyndání z trouby. Potřené pečivo nechte chvíli chladnout na plechu, pak ale přesuňte na
mřížku. Zkuste vydržet, až jidášky vychladnou zcela.

Zelený čtvrtek
Podle tradice odlétají zvony do Říma, což znamená, že se ztišují zvony a nahrazují je řehtačky. Dříve
chlapci chodili každou hodinu po vesnici s řehtačkami. Máte také doma řehtačku?
Můžete si s ní řehtat na velikonoční koledu:

Připravují se zelené pokrmy, nejčastěji z jarních bylinek (kopřivy, špenát, pažitka) a snídají se jidáše.

Kopřiva
Zkus najít kopřivu, možná to ještě nepůjde, nedávno slezl sníh, ale zkus, až ji najdeš, tak ji opatrně utrhni,
protože jinak něco zjistíš. Neboj se, nic strašného se Ti nestane a navíc je to zdravé, ale opravdu opatrně nebo
v pracovních rukavicích.
Pokud se povede, nakresli nám ji, nebo si ji můžeš vylisovat a přinést ukázat do školky až se uvidíme.
Kopřiva je výborná bylinka, zkus zjistit na co všechno je dobrá.

S kopřivou jsou výborná smažená vajíčka, tak si dejte, doboru chuť!
Pokud můžete, zazpívejte si písničku:

Velký pátek
Velký pátek je z křesťanského pohledu připomínkou smrti a ukřižování Ježíše Krista. Celý den byl vždy
pro všechny lidi z vesnice ve znamení smutku a oblékal se i černý šat. Zároveň je to také den velkého
půstu. V lidových tradicích měl Velký pátek velkou čarovnou moc. Otevírat se měly hory, skály i zem.
Hora pak měla vydat své poklady těm spravedlivým a chudým lidem. Říká se také, že z vody ven na
sucho měli vystupovat hastrmani.
Podle pověstí se na Velký pátek dějí zázraky a otevírají poklady. To se prý projevuje různými puklinami
ve skalách či v zemi, odkud vychází světlo.
Zároveň by se nemělo pracovat se zemí – rýt nebo okopávat a také se nesmí půjčovat žádné věci, aby
nebyly v tento magický den očarovány.
Zkuste si s rodiči najít „poklad“, udělat si třeba šipkovanou, nebo si v parku nebo na zahradě schovat
něco dobrého nebo pěkného a podle daných úkolů, které si vymyslíte ho najít.
Pokud tu možnost nemáte, můžete si „poklad“ schovat doma, kdekoliv po bytě a hledat ho pomocí
nápovědy: samá voda- to znamená, že daleko široko poklad není, přihořívá- to znamená, že se blížíte
k „pokladu“ a hoří už je pokad na dosah ruky, nebo jste ho právě našli!

Bílá sobota
V tento den končil onen čtyřicetidenní půst. Bílá sobota patřila a dodnes patří ke dnům, kdy finišují
přípravy všech hospodyněk a babiček. Uklízí se, trouba praská ve švech, protože se pečou tradiční
mazance a velikonoční beránci, barví se a zdobí vajíčka a pletou se pomlázky. Označení "bílá" bylo
spojené i s tím, že v minulosti se v sobotu před Božím hodem velikonočním bílily stěny světnic a celým
úklidem se domácnost chystala na příchod Velikonoc a hlavně jara.
K barvení vajíček nepotřebujete jen barvy z obchodu. Dříve se barvili vajíčka z toho, co lidé měli doma.
I vy to můžete vyzkoušet.

Jak využít čistá přírodní barviva?
Načervenalou barvu dají skořápkám slupky červené cibule. Do hrnce vložíme cibulové slupky
(shromažďujeme je již před Velikonocemi), přidáme trochu octa a zalijeme vodou. Vložíme do ní vejce,
na něž můžeme řídkým obinadlem a nitěmi připevnit pěkné lístečky nebo kvítky, jejichž obrys či
struktura se zobrazí na skořápce.
Oranžovohnědou barvu získáme barvením v cibulových slupkách. Konečný odstín závisí především na
barvě použité cibule.
Mramorovaná vejce získáme tak, že je zabalíme do slupek, ovážeme hadříkem a 10 minut povaříme.
Pak necháme vejce v hrnci se slupkami co nejdéle, aby barva byla co nejsytější. Po vychladnutí nálevu
je necháme oschnout.

Barvení velikonočních vajec přírodními barvami Zdroj: Shutterstock.com / Anastasia_Panait

Barva rezavě hnědá pochází z čaje. Temně hnědou vyvaříte ze směsi olšové kůry a zelené skalice.
Světle modrá až červená barva — použijeme červené zelí, které nakrájíme na jemné proužky,
zalijeme vodou a přidáme trochu octa, dále je postup stejný jako u vaření v cibulových slupkách. Zelný
nálev barví vlažný. Čím déle necháme vejce v nálevu, tím bude modrá barva sytější.

Upečte si beránka podle paní učitelky z jiné školky, která toto pro vás připravila:

Milé děti,
pokud budou mít rodiče čas, můžete si velikonočního beránka upéct pomocí
obrázkového receptu, který jsem pro vás připravila. Nemusíte nic vážit, bude
vám stačit hrníček a lžíce. Určitě poproste rodiče o pomoc, hlavně až budete
dávat beránka do trouby, která je moooooc horká!

Budete potřebovat:
- 3 ks vejce
- 1 hrnek rostlinného oleje
- 1 hrnek mléka

- 1 balíček vanilkového cukru

-2 hrnky polohrubé mouky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 1 hrnek cukru krupice
- moučkový cukr na posypání
- lentilky, nebo rozinky na místo očí
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Boží hod Velikonoční
Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tato noc byla lidmi označována
za velkou, proto také název Velikonoce, který už zůstal dodnes. V neděli se také začala jíst
tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec, beránek, víno, pivo a chleba. Tento den byl také
ve znamení pojídání dobrých pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se setkávala
vždy jen nejbližší rodina, tedy bez svých přátel a známých.
Aby vám bylo veseleji, naučte se velikonoční písničku, pokud najdete nahrávku Inky
Rybářové, je super i na tančení a to třeba s rozstříhanými igelitovými barevnými sáčky, které
slouží jako „třepetalky“.
Upleťte si s rodiči pomlázku- tady je návod:

Tatar neboli pomlázka pletený ze čtyř prutů
Pletení pomlázky vám nemusí zamotat hlavu. Existuje i jednodušší způsob, jak si ji zhotovit.
Postačí nám čtyři proutky a jeden na rukojeť.

Jak na to:









Silnější konce proutků dáme k sobě a pátým proutkem si uděláme rukojeť tak, že prut
dáme doprostřed.
Poté jej provlékáme na obě strany každým z prutů a na závěr se vrátíme opět
doprostřed.
Pletací pruty si rozdělíme na dva a dva.
Z levé skupiny si vezmeme vnější prut a provlečeme jej vrchem mezi prvním a
druhým zprava.
Spodem jej pak vrátíme zpět vlevo a umístíme doprostřed.
Pak totéž zopakujeme s pravým vnějším proutkem.
Takto postupujeme až k samotnému konci tataru.
Na konci jej řádně upevníme provázkem.

Velikonoční pondělí
Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli vesničtí koledníci s
pomlázkami šlehat všechna děvčata, aby z nich vyhnali choroby a hlavně lenost. Chlapci od
nich dostávali malovaná vajíčka, cukroví a sem tam nějaký ten peníz. Proutí, ze kterého se
pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl a byl
zdravý po celý příští rok. Takže nezapomeňte, kluci brzy vstávat a vylupat všechny ženské
v domě, protože po obědě už to neplatí! A navíc vás můžou polít vodou!
Krásné Velikonoce, užijte si je v poklidu a už se na vás těšíme i za těch opatření, které nás
nejspíš neminou.
Ještě vám přiložím nějaké omalovánky a pracovní listy, pokud byste chtěli a neměli co dělat.
Hlavně ale choďte ven, načerpejte energii ze sluníčka, hýbejte se, jezděte na kole a mějte se
rádi!!!!!!!!

Rozstříhej a znovu slož.

Na těchto stránkách najdete tipy na dětské knihy s velikonoční tematikou:
https://www.dlouhapuncocha.cz/knihy-stitek-velikonoce--3-6-roky

