
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti a vážení rodiče, 

 

zdravím tímto Táju, Matýska, Luborka, Marečka, Terezku, Verunku, Zišiho, Kubíčka, Andreje, 

Vládíka, Míšu, Františka, Adámka a Sašenku. Děkuji vám všem, kteří mi posíláte zpět hotové práce 

anebo fotografie dětí a dáváte mi tím zpětnou vazbu. Je příjemné vědět, že se vám úkoly líbí. A proto 

mám nachystané další      ! 
 

Tak co děti??? Kolik pohádek jste si již spolu s rodiči přečetly? A která knížka, pohádka, příběh nebo 

encyklopedie se vám líbila nejvíce? Když budete chtít, napište mi, pošlete obrázek a já vám to vystavím 

jako inspiraci pro ostatní.   
 

A teď spolu budeme objevovat další velikonoční tradice. Tento týden se nazývá Pašijový. Má zajímavé 

názvy dnů, např. Modré pondělí nebo Šedé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 

sobota. Líbí se vám? A co asi znamenají?  To všechno i o pomlázce se dozvíš v odkazech níže. 

Pomlázka je spletená z vrbových proutků a říká se jí různě. Ať je z Čech, Moravy, nebo Slezska, tady 

jsou ty nejzajímavější. Tak např. hodovačka, mrskačka, sekačka, šlehačka, švihačka, dynovačka, žíla, 

pamihod, metla, kyčka, karabáč, korbáč, karabina, tatar, žila, žilka, šibačka, šlahačka, šmigrus …. To je 

názvů. Znáš některý z nich?  
 

Určitě se kluci těšíte, že v pondělí vyšleháte pomlázkou aspoň maminku nebo sestřičku a dostanete za 

koledu s říkankou vajíčko. Říkanky zde také najdete a můžete se je naučit.  Na pomlázku vám potom 

maminka nebo sestřička uváže mašličku. Kdysi dávno se tradovalo, že v její barvě je schováno poselství. 

Jaké? Tak tady to máme… 
 

Červenou barvou dívka naznačovala, že má hocha ráda.  

Modrou barvou mu dávala naději.  

Chlapec obdarovaný zelenou stuhou byl oblíbený.  

Kdo obdržel stuhu žluté barvy, byl neoblíbený a dívka mu dávala najevo svůj nezájem.  
 

Všechny tradice a zvyky najdete společně s rodiči v odkazech na YOU TUBE. Můžete společně malovat 

vajíčka i připravovat dobroty. V pondělí být v modrém tričku a v úterý v šedém, ve středu se raději 

nemračte a ve čtvrtek si dejte k obědu špenát nebo hráškovou polévku. V pátek můžete na procházce 

hledat poklady. A aby se vám lépe pracovalo anebo po práci, můžete si pustit např. pohádku Pata a 

Mata nebo Krtečka a zazpívat další písničky. Nezapomeňte se protáhnout, zacvičit, zatancovat a 

proběhnout se venku. Budu ráda, když mi pošlete foto vašich povedených výrobků a já vám je vystavím 

na naší stránce a ve škole vás odměním. 
 

A jako vždy zde také najdete dobrovolné úkoly. Tak šup, šup do toho a půl je hotovo. Ať se všem dílo 

podaří. 
 

Veselé Velikonoce všem přeje  

Petra Dubová 

v Praze 06.04.2020 



 

 

Písničky 

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU 

https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM 

https://www.youtube.com/watch?v=ItQANcd16Z8&list=PL63D03B2D3C0CEE61&index=96 

 

Vajíčka a pohádky 

https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

https://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8 

https://www.youtube.com/watch?v=m6uwPkUtBjg 

https://www.youtube.com/watch?v=1eSZ2hF-OTI 

https://www.youtube.com/watch?v=C-ceedSDhyI 

 

 

 

      od Saši a jeho maminky – „Velikonoce na Ukrajině“ 
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od Matýska                 

 

 

 

 
 

 



A nakonec pro odvážné šikulky                   

  


