
 

2) 21.3.2021 – První jarní kytička 

Dnes je první jarní den, a to tedy znamená, že nám začíná svítit slunce, ale také nám 

začínají růst první kytičky. Znáš nějaké? Víš o nějakých nějaké informace? Učili jste se o nich 

už ve škole? Že ne? Pojďme si nějaké tedy představit a něco si o nich povědět.  

Sněženka domácí 

Kvete bílými kvítky jako jedna z prvních květin ještě často pod 

sněhem. Nejlépe se jí daří v kypré půdě, bohaté na živiny, pod 

listnatými stromy, kde je na jaře dostatek vláhy. Velice rychle se 

množí – jedna cibulka za několik let vytvoří celý trs krásných 

sněženek. Ale tu jsi určitě znal.       

Narcisy 

Narcis je svou něžnou svěží krásou symbolem jara. Je to velký 

zástupce žluté barvy. Ačkoliv nehýří pestrostí barev jako tulipán, je 

téměř stejně oblíbený. V posledních letech byly vyšlechtěny nové 

nádherné odrůdy. Typický narcis je žlutý, ale bílé kultivary (= lidmi 

vyšlechtěná odrůda) jsou stejně zajímavé. 

Šafrán Jarní neboli Krokus 

Tato nízká, nádherně kvetoucí rostlinka je oblíbená ve skalkách a jako 

podrost různých zajímavých zákoutí. Nejznámější jsou hybridy s velkými 

květy, které jsou nejčastěji šlechtěné a dovážené z Holandska. Krokusy 

preferují lehčí půdy a přímé slunce. Vykvétají již na konci února. 

 

 

Zajímavosti pro dnešní den, na které není radno zapomínat: 

• Dnes má svátek Radek 

• Dnes je světový den Downova syndromu 

• V roce 1897 byla otevřena Strakova akademie na Malé Straně – sídlo dnešní vlády 

 

Úkol dne : Udělejte si procházku a zkuste nějakou jarní kytičku objevit. Vyfoťe ji, 

nakreslete a nebo si ji najděte alespoň v knížce a něco si o ní přečtěte. 

 



 

3) 22. 3. Pondělí – Narození jehňátka 

Mládě je nedospělý jedinec vyšších živočichů. Doba, po kterou je živočich mládětem, je 

různá, závisí na rychlosti růstu a délce života daného druhu. Například hlodavci dospívají už 

ve 3 týdnech věku, u jiných druhů (třeba slona) jedinec zůstává mládětem i několik let. 

Mláďata přicházejí na svět několika způsoby: 

➢ U vejcorodých živočichů se líhnou z vajec mimo matčino tělo (holub, želva, sova) 

➢ U vejcoživorodých se líhnou z vajec, která jsou v tu dobu ještě uvnitř matky, ta je po tom 

tedy „porodí“ (užovka, slepíš, polorejnok) 

➢ U živorodých, tedy u vačnatců a placentálních savců, se zárodek vyvíjí v matčině děloze, 

kde je vyživován. Když dospěje do určitého stadia vývoje, dojde k porodu. (pes, delfín, tygr) 

Při příchodu na svět jsou mláďata různě vyvinutá a podle toho vyžadují určitou péči rodičů. 

Podle schopnosti se o sebe postarat se mláďata dělí na dvě skupiny: prekociální a altriciální. 

o Prekociální mláďata jsou mláďata, která přicházejí na svět plně vyvinutá a jsou schopná 

prakticky okamžitě následovat svou matku nebo u druhů, které o mláďata nepečují, se o 

sebe starat sama. 

o Altriciální mláďata jsou ta, která přicházejí na svět plně závislá na rodičovské péči. S 

tímto typem mláďat se setkáváme jen u ptáků a savců. Jsou neosrstěná, slepá, neumí si řídit 

tělesnou teplotu a bez rodičů hynou. Také se jim říká holata nebo holátka, protože jsou holá. 

 

Zajímavá jména mláďat: Zajímavosti pro tento den: 

Had – Hádě Dnes má svátek Lea nebo Leona. 

Veverka – Veverče V roce 1892 se narodil Karel Poláček, spisovatel, který napsal  

Kachna – Káče/ Kachně Bylo nás pět. 

Kráva – Tele Pranostika – Na Kazimíra pohoda, na kobzole úroda 

Koza – Kůzle 

Kůň – Hříbě 

Pes – Štěně 

Kočka - Kotě 

 

Úkol dne: Zkuste se jít s maminkou a tatínkem podívat na nějaké mláďátko – třeba do 

ZOO, ke kamarádovi (samozřejmě až to bude povolené). Pokud to půjde, tak si je 

vyfoťte, namalujte anebo si o mláďátcích něco najděte v knížce či na internetu. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlodavci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejcorodost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejco%C5%BEivorodost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivorodost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C4%8Dnatci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Placent%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srst


 

4) 23. 3. Úterý – Opuštěné mládě 

S příchodem jara na svět přichází i mnoho mláďat. Malá zvířátka, která vidí poprvé svět a 

nevědí, kde jsou a nevědí co dělat. Ovšem s tímto jim nemůže pomoci člověk. Příroda si poradí 

sama. Je proto velmi důležité na malá zvířátka nesahat. Nejen, že by mohla ublížit nám lidem 

ale my bychom mohli ublížit jim. Není potřeba se o ně bát. Někde poblíž jistě mají maminku, 

která jim shání potravu a hledá bezpečný domov. Dokonce 

pokud se mláděte dotkneme je pravděpodobné, že ho rodina již 

nevezme zpět. 

  

Zásady chování v přírodě: 

• Buď potichu ať zvířátka nevystrašíš. 

• Nedotýkej se jich! 

• Nenechávej za sebou odpadky, mohou jim ublížit. 

• Nekrm je, mohl bys jim způsobit problém. 

• Pokud najdeš zraněné zvířátko, nesahej na něj, 

ale zavolej pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol dne: Taky si vyrobte nebo namalujte králíčka nebo zajíčka, a pokud nějakého 

najdete v lese, určitě na něj nesahejte.  

 



 

5) 24. 3. Středa – Návrat ptáčků 

Příroda ožívá čiřikáním, pískáním a trylkováním.  Jaro se hlásí pronikavými hlásky malých 

cestovatelů. 

První přilétají husy velké (Afrika), které můžeme potkat už koncem února, dále také špačci 

obecní (Jižní Evropa), skřivani polní, čejky chocholaté, konipasi bílí. 

V březnu se objevují drozdi zpěvní (Západní Evropa), budníčci menší a čápi - nejprve čápi 

černí a poté čápi bílí (Afrika). Na konci března a během dubna přilétají např. vlaštovky 

obecné (Jižní Afrika), jiřičky obecné, pěnice černohlavé, slavíci obecní (Afrika) a rákosníci. 

Objevují se i naši stěhovaví dravci - např. moták pochop a v dubnu včelojed lesní. Mezi 

nejpozdější navrátilce patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, ťuhýk obecný, lelek lesní 

a žluva hajní - ti se většinou vrací až v květnu. 

Stěhovavé druhy se většinou vracejí na stejná místa nebo alespoň do stejných oblastí a to 

jak v letních, tak v zimních destinacích. Za „domovské“ území se ale počítá to, kde přivádějí 

na svět mláďata, tedy letní hnízdiště. Takže u nás jsou tito ptáčci doma! Druhy, které Českou 

republiku považují za příliš teplou krajinu a tráví zde pouze zimu před odletem do jejich 

domoviny jsou například: čížek lesní, hýl obecný, brkoslav severní nebo havran polní. Říkáte 

si: „a co labutě?“ Ty jsou trochu specifické – tráví zde jak zimu, tak léto.  

 

 

 Čáp bílý Husa velká Špaček obecný 

 

Úkol dne: Sedněte si na lavičku a pozorujte ptáky. Poznáte nějakého? Zkuste si je najít 

v knížce. Taky si na chvíli zavřete oči a zaposlouchejte se do jejich písniček. 

 



 

6) 25. 3. Čtvrtek – Jarní přeháňka 

 

Snad každý si někdy všiml barevného duhového oblouku při končící dešťové přeháňce. Déšť 
ještě padá, ale zároveň sluneční paprsky osvětlují 
dešťové kapky, v nichž se světlo láme, rozkládá 
a odráží, a tak právě na opačné straně, než svítí 
Slunce můžeme pozorovat duhu. Ta opisuje část 
kružnice o poloměru asi 42° kolem místa, kam 
směřuje stín pozorovatelovy hlavy. Proto je možné 
duhu z rovného povrchu pozorovat je-li Slunce 
níže než 42 stupňů nad obzorem. Duhový oblouk 
pak vystupuje tím výše, čím níže se Slunce sklání 
k obzoru. Pokud by tedy Slunce zářilo právě na 
horizontu, objevil by se na opačné straně ve 
vodních kapkách obraz duhy ve tvaru půlkruhu. 
  
Podobně jako po průchodu paprsku skleněným 
hranolem, kde se světlo při vstupu do opticky 
hustšího prostředí rozkládá, vidíme i v duze 
rozložené sluneční světlo na jednotlivé barevné 
složky. Od vnějšího okraje duhy směrem 
k vnitřnímu plynule přechází v pořadí: červená, 
oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová. Do 
pověstných sedmi barev duhy zbývá zařadit už jen 
barvu indigovou. Ve skutečnosti jsou však barevné 
přechody zcela spojité. 

Při intenzivnějším dešti se objevuje nad duhou 
druhá, méně výrazná, tzv. sekundární. 

 
 

 

 

 

Úkol dne: Až na jaře bude pršet a přitom svítit sluníčko, podívejte se, jestli se neobjevila 

duha. Nebo si ji můžete namalovat. 

 

 

http://ukazy.astro.cz/upload/20070628MilanXerny_Duha3.jpg


 

7) 26. 3. Pátek – Velikonoční koleda 

Velikonoční svátky se kvapem blíží, a tak je ten nejlepší čas oprášit spolu s dětmi nějaké ty 

velikonoční koledy a říkanky. Budou se hodit, až půjdou s košíčky a pomlázkou.  

Jak si o Velikonocích říct správně o vajíčko nebo třeba o něco ostřejšího? 

Co se stane, když přijdou koledníci bez připravené říkanky? Možná také dostanou košem. 

Velikonoční koledy by se proto neměly podceňovat. Když už se nějaké tradice dodržují, mělo 

by to být se vším všudy. Zopakujte si tedy nějakou klasiku a nebo se naučte něco nového. 

Velikonoční koledy mají dlouholetou tradici. Koleda původně označovala píseň, kterou děti 

zpívaly o velkých křesťanských svátcích. Dnes už jsou staré zvyky trochu upozaděné ve stínu 

moderních technologií. Žijí především na vesnicích, kde chodí koledovat děti i dospělí, 

popovídají si, společně si užijí zábavu a něco dobrého sní a vypijí. Právě proto, že nechodí jen 

děti, existují koledy a říkanky pro malé, i ty dříve narozené. 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný! 

 

Já jsem malý koledníček, 

přišel jsem si pro trojníček, 

trojníček mi dejte, 

nic se mi nesmějte. 

 

Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček, 

v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička. 

Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví, 

hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje. 

 

 

Úkol dne : Najděte si a naučte se nějakou pěknou novou koledu na Velikonoce. Tak do 

toho! 

 



 

8) 27.3. Sobota – Velikonoční přáníčko 

Dnes bychom byli velmi rádi kdyby jste svým blízkým, ale i kamarádům a lidem ve 

svém okolí udělali radost ručně  vyrobeným velikonočním přáním.  

Pokud uděláte přáníček víc, pošlete je třeba do domova důchodců, zdravotníkům 

nebo i hasičům. Uděláte tak radost nejenom sobě , ale i ostatním. 

Zajímavosti pro tento den: 

• Svátek má Dita 

• V roce 1357 byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn 

• V roce 1997 v tento den dostal český film Kolja nejvýznamnější filmové 

ocenění Oskara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol dne : Vyrobte pro někoho velikonoční přání, určitě mu tím uděláte radost. 

 



 

9) 28. 3. Květná neděle – Kočičky ve váze 

 

Věděli jste, že symbol jara a blížících se Velikonoc – sametově hebké kočičky – jsou 

vlastně samčí jehnědy vrby jívy? Vrbové větve se kvůli tradici často řežou do váz, což 

však včely připravuje o první jarní pastvu. 

Co ještě víte o jívě? Vrba jíva (Salix caprea) roste 

buď jako vícekmenný keř, nebo strom 

dorůstající až deseti metrů. Jde o dvoudomou 
rostlinu, to znamená, že jedna rostlina vytváří 

pouze samčí nebo pouze samičí květy. A právě 

samčí květy jsou chráněny známým šedým 
kožíškem. Populární jsou zejména převislé 

kultivary této vrby.  

Rostlina je pylodárná i nektarodárná a kvete už před olistěním, obvykle v březnu, za 

teplých zim už dokonce v únoru. V zahradě se uplatní na světlých a vlhčích místech s 
propustnou půdou, určitě ne zamokřenou, ideální je třeba ke zpevnění břehů rybníčků 

či jezírek. Na péči je nenáročná, dobře odolává městskému prostředí a rychle roste. 

Jako jediná z našich vrb se kupodivu špatně 
množí řízkováním, nejčastěji se proto štěpuje 

na jiný druh vrby. 

 

 

 

 

 

Úkol dne: Udělejte si radost a najděte ve svém okolí kvetoucí kočičky a vyfoťte je. Pokud 

se vám to nepodaří, nakreslete je a nebo namalujte. 

 



 

10) 29. 3. Modré pondělí – Velký úklid 

 

Modré pondělí je podle tradice den, kdy by se nemělo chodit do práce. Neznamená to však, 

že by se vůbec nemělo pracovat. Tento den hospodyně tradičně věnovaly jarnímu úklidu 

domácnosti. 

Ačkoliv tradičními barvami Velikonoc jsou červená, žlutá, zelená nebo hnědá, není důvod, proč 

letošní velikonoční výzdobu neladit třeba do odstínů modré. Nabarvit vajíčka na modro? Proč 

ne? Použít můžete buď klasické barvy na vajíčka nebo zkuste přírodní variantu barvení vajíček 

na modro pomocí borůvek. 

 
 

Jak na výzdobu v modrém duchu? Na proutky ve váze nebo velikonoční věnec připevněte 

vyfouknutá vajíčka, která nabarvíte různými odstíny modré. Můžete k tomu použít 

i ubrouskovou techniku. Zvolte takové ubrousky, na kterých převažuje modrá barva. 

 

Úkol dne: Zkuste si taky všechno před Velikonoci uklidit a modře vyzdobit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_t%C3%BDden
https://www.lepebydlet.cz/velikonoce-ve-stylu-provance
https://www.lepebydlet.cz/napady-inspirace-jarni-velikonocni-venec
https://www.lepebydlet.cz/jednoducha-velikonocni-dekorace


 

11)  30. 3. Šedé úterý – Pletení pomlázky 

 

Šedivé úterý byl den vyhrazený úklidu domácnosti. V tento den by měly být z domu ze všech 

koutů vymeteny pavučiny. V mnoha domácnostech se čistila okna nebo se dokonce bílilo.  

V některých oblastech bylo šedivé úterý známo 

také jako Tlusté úterý. To proto, že to byl 

poslední den, kdy se člověk mohl dosyta najíst 

před postními dny, které bezprostředně 

předcházely Velikonocům. 

Lidové tradice a pověry na šedivé úterý: 

Ten, kdo se zdržel na nějaké zábavě a tancoval 

přes půlnoc – tedy z úterka na středu – tomu se 

měl zjevit zelený čert a strašit ho. 

Zajímavost ze světa na šedivé úterý 

Zvyky spojené s šedivým úterým můžeme nalézt i v severských zemích. 

Například na vzdáleném a chladném Islandu je tento den tradičně spjatý s jídlem. Šedivé 

úterý nese označení sprengidagur a v překladu znamená nacpat se k prasknutí. A o to také 

Islanďanům v tento den jde – přejíst se až k pomyslnému prasknutí. Tradičně se jí skopové 

maso podávané s hrachovou kaší nebo jinou 

luštěninou. 

Finové v tento den jedí sladké pečivo, hlavně 

plněné koblihy. A protože Finsko je tradičně 

spjato se zimními sporty, tak si je Finové i 

v tento den jaksepatří užívají. Konají se hlavně 

skoky na lyžích a jízda na saních. V těchto 

disciplínách se pořádají soutěže, což se v den 

šedivého úterý zvrhlo do soutěžení 

v maškarních kostýmech. Z masopustního úterý 

se tak stal karnevalový den. 

Úkol dne: Zkuste si sami uplést pomlázku. Nebo ji alespoň namalovat. Víte jaké stuhy 

na ní patří a jaký mají význam? 

http://www.skandinavskydum.cz/2017/sprengidagur-sedive-utery/


 

12)   31. 3. Škaredá středa – Pečení jidášů 

Říká se jí též „Sazometná“ a to proto, že se v dřívější době vymetaly saze z komínů a 

pavučiny z koutů. Lidé tak ze svých domovů vyháněli zlé síly. A proto je podle některých 

zvyků i dnes ideální den na generální úklid před jarem. 

Název Škaredá středa vznikl také na základě příběhu, kdy se v tento den měl Jidáš škaredit 
na Ježíše a zradit ho, proto byste se dnes neměli mračit. Podle pověry by Vám to mohlo 
zůstat až po celý rok a mračili byste se každou středu v měsíci.  

Jidáš měl za svou zradu dostat třicet stříbrných. Nakonec ji však neunesl a oběsil se. 

Předkové si tuto událost připomínali pečením jidášů. Toto sladké, medové pečivo má tvar 

smyčky, jako na oprátce, kterou se Jidáš oběsil. Jidáše se sice pečou ve středu, ale jíst by se 

měly až na Zelený čtvrtek. 

Podle starých tradic se také v tento den chodí do kostela na hranici opalovat polínko dřeva. 
Doma z něj lidé mají vyrobit křížky, které se o Velké neděli zastrkají do rohů polí. Ten 
hospodář, který bude mít první všechny křížky zastrkané, bude mít časnější žně. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol dne: Upečte si jidáše, je to velká dobrota. Pokud nevíte jak na to, zeptejte se 

prarodičů nebo si najděte recept na internetu. 

 



 

13)   1. 4. Zelený čtvrtek – Sázení osení 

 

Bylinky na jaře jsou skvělé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co může být lepšího, zdravějšího a voňavějšího než vlastnoručně vypěstované bylinky! A 

přitom jsou tak nenáročné – mnohým stačí okenní parapet nebo květináč u okna, nejlépe se 

ale rozvoní venku na záhonku. Semínka některých bylinek můžete sázet do substrátu již od 

konce února, když je necháte doma na parapetu, rychle v teplém prostředí vyklíčí a mladé 

rostlinky můžete použít už brzy z jara. Jakmile klíčit začnou, přesuňte je hned do hlíny. 

Venku se doba klíčení majoránky, bazalky a tymiánu pohybuje mezi sedmi až deseti dny, 

pažitka klíčí dva týdny, oregano, máta a meduňka až čtyři. Chcete-li se dočkat pěstitelského 

úspěchu téměř okamžitě, začněte řeřichou, ta vyklíčí během čtyř dnů a v podstatě se hned 

může jíst. 

Do zahrady na záhon bylinky vysévejte a přesazujte až po zmrzlých mužích (Pankrác, 

Servác, Bonifác), kdy je jisté, že mrazíky již neuhodí. Na záhonku se bude dařit pažitce, 

oreganu, estragonu, rozmarýnu, mátě, bazalce, šalvěji i tymiánu. Nikdy je ale nesázejte do 

stínu a vlhkého prostředí, všechny bylinky milují slunce a přiměřenou zálivku – hlavně 

bazalka snáší přemokření špatně a uhnívá. Na jaře je také nejvhodnější doba k seříznutí 

trvalých bylinek, pokud je z loňska na záhonku máte, jako je šalvěj, rozmarýn a tymián. 

Klidně jejich zdřevnatělé části zkraťte nůžkami o jednu až dvě třetiny. 

Úkol dne: Zkuste si zasadit osení a zazpívejte si u toho nějakou jarní písničku. 

 

https://www.peknebydleni.cz/pestovani-bylinek/


 

14)  2. 4. Velký pátek – Otevírání pokladů 

 

Na Velký pátek bylo tradicí si jít, jěště před východem slunce, k potoku omýt celé tělo, aby se 

člověku po následující rok vyhly nemoce. Další z tradic je rovněž lovení kamínků v potoce 

ústy, kdy ulovený kamínek byl následně levou rukou odhozen za hlavu. Toto “kouzlo” mělo 

zabezpečit, že se člověku vyhnou zubní onemocnění. 

                         

V lidových pověrách je Velký pátek spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat 

hory, které vydávaly poklady; nemělo se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být 

očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo 

namáčeno do Kristovy krve. 

                                 

Úkol dne: Zkuste si dát dneska studenou sprchu, pokud to vydržíte dělat pravidelně, 

může to mít spoustu pozitivních účinků. 



 

15)  3. 4. Bílá sobota – Pečení mazanců 

V historii byla spojena Bílá sobota se spoustou tradic. Už název „Bílá sobota“ byl odvozen ze 

dne velkého úklidu. Například hospodyně musely před východem slunce vymést čistě stavení, 

aby se v něm nedržel hmyz. A metlo se vždy novým koštětem, 

aby bylo stavení po celý rok čisté. 

Když chtěla být děvčata na Bydžovsku pěkně bílá a bez pih, 

musela se umývat rosou ještě před tím, než vyšlo slunce. Bílá 

sobota je také dnem, kdy se peče mazanec, velikonoční beránek, 

děvčata barví vajíčka a mužské pokolení plete pomlázky 

z vrbového proutí. 

Lidé, dle tradic, celý den věnují přípravě na večer, kdy se před 

chrámy a kostely zažehne oheň a z něj lidé zapalují svíce, které 

nesou do kostelů jako symbol světla, které s Kristem přišlo do 

světa. 

Součástí vigilie mohou být také křty, většinou dospělých lidí, jenž se rozhodli stát se křesťany. 

Jedním ze zvyků o Bílé sobotě bylo vyjít na 

zahradu nebo do sadu, kde lidé třásli se 

stromy a budili je tak k životu. 

Konec půstu 

Právě Bílou sobotou končí čtyřicetidenní 

půst, který začal takzvanou Popeleční 

středou (17.2.2021). Tento den je spojen 

s prvním dnem postní doby. Následuje 

čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi, 

ale ty se do postní doby nezapočítávají, jelikož se za postní dny nepovažují. 

Bílá sobota je dnem, kdy půst končí a lidé mají opětovnou možnost pojídání masa, těšit se 

z oslav a dalších potěšení, která byla po dobu půstu zakázána.  

 

 

Úkol dne : Upečte si beránka nebo mazanec. Dobrou chuť! 

 

https://napady.iprima.cz/prima-napady/co-jeste-upect-na-velikonoce-kynute-vence-venecky
https://napady.iprima.cz/prima-napady/co-jeste-upect-na-velikonoce-kynute-vence-venecky


 

16)  4. 4. Boží hod velikonoční – Barvení vajíček 

Velikonoční vajíčka jsou symbolem Velikonoc stejně jako třeba pomlázka, koledy nebo 

beránek. Vajíčka se nejenom barví, 

ale také zdobí mnoha různými 

způsoby. Jsou odměnou pro 

koledníky i velikonoční dekorací, ale 

mají také svůj symbolický význam. 

Vejce znamená nový život nebo 

znovuzrození, v západním 

křesťanství je symbolem uzavřeného 

hrobu, ze kterého vstal Kristus, ve 

východním křesťanství se zase barva 

červeného vajíčka vysvětluje jako 

Kristova krev. 

Historie barvení vajíček začíná již ve starověkém Egyptě a Persii, kde se na svátky jara barvila 

na červeno, skořápky se ale pravděpodobně zdobily už v pravěku. Nejstarší zdobená kraslice 

má podle vědců stáří 2300 let, ale první barvení vajíček doložené historickými záznamy je 

z roku 1290, kdy král Edward I nechal jako dar obarvit zlatou barvou 450 vajec.  

Podle některých historických úvah se 

Velikonoční vajíčka objevovala dokonce už 

5 000 let před Kristem, ale prokázat to 

samozřejmě nelze. Jisté ale je, že původy 

malování a zdobení vajíček nijak nesouvisí 

s křesťanskými tradicemi. Uvařená vejce 

měla delší trvanlivost, ale bylo potřeba 

rozlišit je od čerstvých a tak se vařená 

barvila na červeno. Postupem času se 

začaly používat i další přírodní barvy a 

vajíčka se také po večerech různě, zpočátku 

poměrně jednoduše, zdobila. 

Barevná a zdobená vajíčka pak dostávali o Velikonočním pondělí koledníci. Vajíčka musela 

být plná, uvařená a barevná, vyfouknuté skořápky – takzvané kraslice -  se používaly jako 

dekorace. 

Úkol dne: Namalujte si velikonoční vajíčko. 

 



 

17)  5.4. Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda 

Velikonoční pondělí vždy patřilo lidovým tradicím a zvykům, které s církevními obřady 

nesouvisí. Už časně ráno vycházejí chlapci s pletenými vrbovými pomlázkami za děvčaty. 

Jemným mrskáním pomlázkou jim mají zaručit zdraví a mládí, tzv. je pomlazují. 

Věděli jste ale, že ve 14. a 15. století se mrskali 

všichni navzájem? Muži, ženy a dokonce i zvířata. 

Později – kolem 17. století – se koledování s 

pomlázkou chlapci stalo velmi oblíbené a módní ve 

všech společenských vrstvách. 

S pomlázkou za děvčaty chodí chlapci dodnes. 

Stejně jako v minulosti za vyšlehání a koledu 

dostávají malovaná vajíčka, případně nějakou 

sladkost, zákusek, chlebíček nebo barevnou stuhu. 

Chodívají jen dopoledne, jinak by koledníci mohli 

schytat polití studenou vodou nebo neotevření. Po 

dvanácté hodině mohou ženy a děvčata totiž 

polévat své protějšky vodou, ale mají na to pouze 

hodinu. A tak se, s odbitím dvanácté, po mužích 

často slehne zem. 

 

 

 

Váš poslední úkol je jednoduchý: užijte si  krásné Velikonoce! 

 


