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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a obyčeje – Podzim, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

Snímek 2 

 

Podzim

• Podzim je čas dozrávání a sklizně, čas přípravy na 

zimu. Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy 

jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát uţ ale 

přibývá stále více tmy.

• V přírodě všechno dozrává, sklízí se plody, které se 

vyvíjely uţ od jara. Ptáci odlétají za teplem na jih, 

zvířata, která přes zimu zůstanou doma, 

shromaţďují zásoby. Rostliny rozsévají svá semena, 

která budou čekat na příští jaro.
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Snímek 3 

 

Sklizně a doţínky

• Sklízelo se, vlastně dodnes sklízí, především obilí, 

brambory, len, víno, mák, ale také ovoce

v sadech či zelenina v zahradách. 

• Slavnosti k ukončení polních prací mají různé názvy. 

Pro pěstitele obilí se jedná o doţínky (obţínky, 

doţatá,..), při sklizni chmele se jedná o dočesnou a 

svátek piva, vinaři mají své vinobraní. 

• Se lnem a konopím souvisí i známé lidové tance 

zvané konopičky. 
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Snímek 4 

 

Doţínkový věnec a sklizeň chmele
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Snímek 5 

 

5

• V některých oblastech 

pěstitelé brambor slaví 

„jabkancovou pouť“. 

Jabkancová proto, 

protoţe se bramborám 

dříve říkávalo „zemská 

jablka“.

• Jabkance jsou 

bramborové placky 

plněné tvarohem a 

posypané cukrem, které 

se na těchto poutích 

prodávaly.

 

Snímek 6 

 

Poutě 
• Název pouť kdysi znamenal především  cestu.

Pořádaly se výpravy do míst, které měly nějakou 
duchovní sílu, kde došlo k nějakému zjevení či zázraku. 
Církevní poutě jsou dodnes věřícími hojně navštěvované 
(Svatá Hora u Příbrami, Klokoty). 

• Takzvané lidové poutě se drţí i tam, kam procesí 
neputuje. Je to většinou v den, který je spojen 
s některým svatým, jemuţ je zasvěcen místní kostel. 
Bohuţel se  v dnešní době  na mnoha místech  
setkáváme s naprosto odlišným pojetím.

• Poutě jsou spojené také s hostinami, základem je 
slavnostní oběd  i odpolední pohoštění, při kterém nesmí 
chybět pouťové koláče.
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Snímek 8 

 

Posvícení
• Průběh posvícení  se v dnešní době v mnohém neliší od 

poutí. 

• Posvícení se konala především v říjnu a listopadu, kdy bylo 
po ţních a kdy pomalu končily práce na polích a sadech  
spojené se sklizní či přípravou půdy pro další rok. 
Nejznámější termíny posvícení jsou okolo svátku sv. Havla, 
sv. Martina, či sv. Kateřiny. 

• Odlišnou podobu měly a mají oslavy na Moravě, kde jsou 
nazývány hody. Významnou roli zde sehrává víno – mladé i 
zralé.

• V některých obcích se poutě neslaví a na místo nich mají 
dvě posvícení, staré a mladé. 
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Snímek 10 

 

Svatováclavské slavnosti

• Tento svátek (28. září) 
uctívala v minulých 
staletích celá země. 
Konaly se mše i lidové 
veselice  na počest sv. 
Václava,  patrona české 
země. 

• Dnes se v mnoha místech  
konají slavnosti, spojené 
s průvody, s ukázkami 
starých řemesel, s hudbou 
a tancem. 
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Snímek 11 

 

Dušičky
• Tímto názvem je označen den nazývaný Památky  

všech zemřelých a jeho  kořeny sahají do doby 

Keltů.

• V tento den  se setkával svět ţivých se světem 

mrtvých a později na něj navázalo i křesťanství.  

V dnešní době v tento den chodí lidé na hřbitov a 

vzpomínají na zesnulé. Hrob ozdobí věnečky nebo 

květy, ale především světly, které mají podle tradice 

pomoci najít cestu zbloudilým duším.
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Halloween

• S dušičkami je spojen  Halloween, který se začíná slavit 

i v naší zemi a často je povaţován za pohanský svátek. 

• Základem oslavy jsou masky a převleky, které mají 

budit hrůzu. Mají podobu smrtek a jiných strašidelných 

postav. Takto vystrojené děti obchází své přátele. Velkou 

roli zde  hrají dýně, které se vydlabou a v kterých se 

vyřeţou  otvory, jenţ připomínají obličej. Do dýně se 

umístí hořící svíčka a celý výtvor  ve tmě  pak vypadá 

dosti hrůzostrašně.
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Odkazy:

http://m.denik.cz/mobile/slovacky_denik/clanek/1306002

http://m.denik.cz/mobile/denik/clanek/1297382

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klatovsk%C3%A1_pou%C5%A5_2009_b.jpg

http://www.orlickytydenik.cz/index.php?pg=clanky&clanek=500

http://www.zamek-zabreh.cz/www/cz/novinky-akce/svatovaclavske-slavnosti-2009

http://hela.webgarden.cz/podzim

http://www.halloween2010.net

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/206411000320108/?from=20

http://hribal.blog.denik.cz/c/204374/Vikend-v-objektivu-aneb-Historicke-slavnosti-v-Tachove.html

http://www.schw-kan.com/lc_info.php

http://www.mezistromy.cz/cz/les/rok-v-lese/podzim
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Odlitky ze sádry, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

 

Snímek 2 

 

Co to je sádra?
• Sádra se řadí mezi vzdušné maltoviny (jako např. 

cement).

• Sádra tvoří s vodou dobře zpracovatelnou směs, 
která po dokončení chemického procesu (i 7 aţ 10 a 
více dní) ztuhne do zářivě bílé, příp. šedé, či 
modravé hmoty.

• Ztuhlá sádra je  poměrně pevná a tvrdá. 

• Podle podmínek při výrobě sádry a v závislosti na 
přísadách, které se do ní přidávají, se mění jednak 
rychlost jejího tuhnutí, ale také tvrdost.)
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Druhy sádry
• Stavební sádra

Na sádrové odlitky nám postačí, pracuje se s ní docela dobře, 
ale pokud máme formičky s drobnějším motivem, detaily 
nebudou tak výrazné. 

• Alabastrová sádra

Pracuje se s ní dobře, při nalévání do forem se doporučuje 
jistá rychlost, protoţe velmi rychle tuhne. Detaily odlitků jsou 
krásně výrazné.

• HARD sádra 

Je nádherně sypká, ve vodě se rozpouští téměř sama a 
takřka okamţitě, dělá méně bublinek a tedy se i sniţuje riziko 
kazových odlitků kvůli vzduchovým dutinkám.

Nevýhoda – velmi drahá.
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Snímek 4 

 

Příprava sádry

Sádra se sype do vody

dokud se v nádobce 

„propadá“…

4

Správné mnoţství sádry 

ve vodě se pozná podle 

toho, kdyţ uţ se prášek 

„nepropadá“ do směsi…
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5

Směs se krátce promíchá,

čímţ se částečně vyţenou 

bublinky vzduchu.

… a sádra se nalije do 

formy.

 

Snímek 6 

 

Formy na odlitky

• Silikonové formy mají tu 

výhodu, ţe jsou průhledné, 

jsou vidět bublinky v sádře a 

získáváme tím moţnost 

odlitek zachránit od 

nevítaného kazu. 

Vyklepávání odlitků je 

znatelně snazší.

• Plastová forma je 

neprůhledná, bílá a poněkud 

tuţší neţ silikon.
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Snímek 7 

 

Nalévání sádry do forem

• Neţ nalijete sádru, je vhodné formičku vypláchnout 
studenou vodou a oklepat přebytečné kapky zhruba 
stejným pohybem jako u sklepávání teploměru. Není 
třeba kapky utírat, protoţe se slijí do sádry a nikdo nic 
nepozná. Opláchnutí trošinku usnadňuje pozdější 
vyloupnutí odlitků. 

• Bublinky!!! Tak ty opravdu dohánějí k šílenství.  Pokud 
se vám při míchání vytvoří na hladině tyhle potvůrky, lze 
je (nebo alespoň většinu z nich) zničit fouknutím. Při 
nalévání do forem znovu  vidličku – poklepejte s ní formu 
uvnitř odlitku, většina bublinek se pustí dna a vyplave
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Vyklepávání odlitků

• Plochu, na kterou chceme vyklepávat odlitky, je dobré 

změkčit utěrkou, protoţe při dopadu na tvrdou desku se 

odlitek zlomí.

• Abychom toho polámali co nejméně, nesmíme čekat s 

vyklepáváním moc dlouho. Tvrdá, ale ještě ne zcela 

usušená sádra je trošku pruţnější a snese malinko víc 

hrubějšího zacházení.

• Je dobré odlitek ve formě maličko uvolnit jemným 

potlačováním a ohýbáním formičky. A je to! 
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Poslední úprava

• Hotové odlitky přímo 

lákají k dalšímu  

tvoření. Můţeme 

brousit hrany, malovat, 

ťupkat houbičkou, 

vytvářet plastické 

obrázky, magnetky na 

lednici nebo jen 

ozdůbky do květníku, 

jemné dekorace či 

svícínky. 
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Odkazy:

http://www.mimiangel.cz/story/sadrovani_aneb_odlevame_ze_vsech_sil

http://helena1451.blog.cz

http://www.tvoreniproradost.cz/tvoreniproradost/eshop/1-1-Hobby/125-2-Formy-na-odlevani/1/9/4

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=429

http://www.kmz-brno.cz/view.php?cisloclanku=2008010014
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a obyčeje – ADVENT, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

Snímek 2 

 

Advent

• Adventní období začíná první ze čtyř adventních  nedělí 

před Štědrým dnem, která je nejblíţe svátku a můţe 

tedy trvat 22 – 28 dnů.

• Advent (latinsky znamená příchod)  je doba přísného 

půstu a zákazu bujarého veselí, tance a zpěvu. 

• V dnešní době je s obdobím adventu spojena především 

výroba adventních věnců.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Adventní věnec
• Jeho čtyři svíce charakterizují čtyři adventní neděle. 

Zapalují se  postupně. První neděli se zapálí první 

svíčka, která se nenechá vyhořet, protoţe druhou neděli 

se zapálí svíčky dvě a nakonec, poslední adventní 

neděli, hoří všechny čtyři svíčky najednou. 

• Dříve se věnec zavěšoval na dveře, dnes ho známe i 

jako dekoraci  svátečních stolů nebo jako věnce 

zavěšené od stropu. čtyři svíčky najednou. 

• Tento zvyk se do naší země dostal z Německa, kde 

zdomácněl začátkem 19. století.
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Snímek 5 
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Snímek 6 

 

Adventní kalendář

• V dnešní době 

k době adventu 

neodmyslitelně patří 

i adventní 

kalendář, jehoţ 

tradice je poměrně 

mladá. 

• Tento vánoční zvyk 

má dětem zpříjemnit 

čekání na Štědrý 

večer. 
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Snímek 7 
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Snímek 8 

 

Barbora (4. 12.)

• Den zasvěcený památce 

sv. Barbory byl spojen 

s řadou lidových zvyků. 

• Nejznámějším, dodnes 

dodrţovaným zvykem je 

tzv. řezání barborek, 

nebo-li třešňových 

větviček. Dívky je dávaly  

do vody a zalévaly je. 

Pokud barborky vykvetly 

do Štědrého večera, tak 

se dívka vdala, pokud ne, 

zůstala ještě další rok 

svobodná.
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Snímek 9 

 

9

• Podle lidových zvyků a 

obyčejů chodí v tento den 

na obchůzky tajemné 

postavičky, Barborky. 

• Někde byla oblečena do 

volných šatů, jinde měla 

koţich naruby. 

V některých krajích měly 

namoučněný obličej.  

Větvičkami tloukly do 

oken, jinde naopak 

vstupovaly do světnic 

s připraveným říkáním, 

hodné děti obdarovávaly, 

zlobivé šlehaly. 

•
 

 

Snímek 10 

 

Mikuláš (6. 12.)

• Mikulášské obchůzky byly známy jiţ ve středověku a 

během staletí změnily svůj ráz. Dříve postava biskupa 

byla provázena řadou masek  jako je Turek, husar, 

dragoun, Kuba, smrt a mnoho dalších. Dnes Mikuláše 

doprovází pouze čerti a anděl. 

• Obchůzky se konají v předvečer svátku Mikuláše, 5. 

prosince. Dětem bývají rozdávány dárky, ovšem aţ po 

příslibu, ţe budou hodné. 
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Snímek 12 

 

Lucie (13. 12.)

• Svatá Lucie je jednou z mála historicky doloţených 
ţen, které zemřely pro svou víru mučednickou smrtí,  
právě 13. 12. roku 304.

• V českých zemích navštěvoval v předvečer tohoto 
dne vesnické chalupy průvod masek, který vedla 
dívka převlečená za Lucii.

• Podoba Lucie byla opět v jednotlivých krajích různá. 
Ve strašidelných převlecích chodili v jiţních 
Čechách. Byly zahalené do bílých plachet, s ptačí 
maskou na tváři, z níţ čněl veliký zobák, kterým se 
dalo i klapat. Jinde stačil masce pomoučněný 
obličej. 
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Snímek 14 

 

Odkazy:

http://www.idesigner.cz/blog?page=5

http://www.ireceptar.cz/rucni-prace/dekorace/naaranzujte-si-krasny-adventni-venec

http://www.gurmanka.cz/2009/11/perniky-od-stepanky

http://www.topkonicek.cz/rucni-prace/380-adventni-kalendar

http://beaute.blog.cz/0810/adventni-kalendar

http://hortenzie.blogspot.com/2010/12/vanocni-srdicka.html

http://e-nasoska.sweb.cz/pudy/pudy22.htm

http://www.vasevanoce.cz/vanocni-kalendar/cert-a-mikulas

http://e-nasoska.sweb.cz/pudy/pudy22.htm

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/108378-plzenska-vystava-predstavuje-davne-adventni-zvyky
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Snímek 1 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a tradice – VÁNOCE, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 

Snímek 2 

 

Vánoční období
• V dobách pohanských  bylo vánoční období zasvěceno 

oslavě slunovratu. Nejdůleţitější den v roce byl 21. a 
22. prosinec , byl oslavován nočním bděním, přísným 
půstem a vykonávaly se rozličné obřady, které měly 
zajistit bohatou úrodu, hojnost potravy a zdraví pro 
nadcházející rok. 

• Pohanské obřady byly postupně vytlačovány svátkem 
církevním. Základem křesťanských Vánoc je příběh o 
narození Jeţíše Krista. 

• Český národ si v průběhu staletí vytvořil osobitou 
podobu svátků a pojem „České Vánoce“ má specifický 
kulturní význam. Zahrnuje bohatou tradici lidových 
obyčejů a obřadů a s nimi spojených folklórních projevů.

2

 

 

 



 

Snímek 3 

 

Štědrý den

• Štědrý den býval kdysi 

postním dnem,

doprovázeným řadou 

lidových zvyků, a to od 

rozmanitých pověr aţ po 

poetické obyčeje.

• Rodiče slibovali dětem, ţe 

večer uvidí zlaté prasátko, 

jak  pluje mezi obláčky po 

obloze, pokud  půst dodrţí.

3

 

Snímek 4 

 

Štědrý večer
• Nejočekávanějším momentem Štědrého dne byl večer a s ním 

spojené zasednutí ke slavnostní večeři. 

• Dříve se dodrţoval zvyk, ţe počet lidí u stolu nesmí být lichý, 

proto se často zvali hosté nebo se připravil příbor navíc. Před 

kaţdou večeří byla společná modlitba.

• Večeře bývala bohatá, s několika chody.

Nejznámějším vánočním pečivem  je vánočka. Mezi  

oblíbená jídla  patřily luštěniny, ovoce, ořechy. V jídelníčku 

dlouho chybělo   maso. V dnešní době je tradiční pokrmem 

smaţený kapr.

4

 

 

 



 

Snímek 5 

 

Vánoční stůl – dříve a dnes

5

 

 

Snímek 6 

 

Vánoce - výzdoba

• Na Štědrý den musel být dům čistý a uklizený. Jako 

ozdoba slouţila především chvojka, která se 

připevňovala nad stůl, případně na dveře. K chvojkám 

se přidávaly klasy obilí a makovice. Jako ozdoby se 

pouţívalo vše, co bylo doma dostupné: slaměné 

ozdoby, sušené ovoce, ořechy, bukvice, sušené 

houby či perníky. Podoba dnešních  vánočních 

stromečků se objevila aţ mnohem později.

• Vyvrcholením štědrovečerního dne byla návštěva 

kostela, kde probíhala půlnoční mše. Součástí mše byly i 

vánoční hry.  
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Snímek 7 
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Snímek 8 

 

Vánoční zvyky a obyčeje

Betlém (jesličky)

• Prapůvodem jesliček jsou obrazy motivem narození 

Jeţíška. Zahrnovaly jeskyni nebo přístřešek chléva se 

sv. rodinou, vzadu volek a oslík.

• Nad jesličkami visela hvězda kometa a připevněn je 

anděl „Gloria“ (sláva na výsostech Bohu).

• U jesliček jsou shromáţděni první svědkové Boţího 

narození – pastýři s ovečkami. (Betlémy obsahovaly 

řadu dalších postaviček: darovníky, pastýře, řemeslníky, 

selky, děvečky, ponocné, kolednice, poustevníky, 

muzikanty a mnoho dalších.
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Snímek 10 

 

Vánoční stromeček
• Vánoční stromek je v Čechách zaznamenán aţ 

počátkem 19. století. Do našich krajů přišel z Německa a 

stal se velice oblíbeným.

• První stromečky byly ozdobené ovocem, perníkem, 

mandlemi, mnohdy papírovými ozdobami, zlacenými 

ořechy a řetězy. Většinou se jednalo o smrčky a jedle.

• Ve 20. století se staly typickými skleněné ozdoby, 

foukané i korálkové. K vánočnímu stromku 

neodmyslitelně patří i svíčky. Postupem času se na 

stromečky připevňovalo cukroví a čokoládové ozdoby.
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Vánoční pečivo
• Mezi nejznámější patří 

zcela určitě vánočka 

(štědrovka, calta).

• Původ vánočního  pečiva 

nacházíme v dávné 

minulosti, vztahujících se 

k oslavě zimního 

slunovratu. 
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Snímek 13 

 

Vánoční čarování

• Ukládání rybích šupin pod talíře na štědrovečerním stole 

nebo do peněţenek, to aby se lidí drţely peníze.  

• Rozkrajování jablka a rozloupnutí ořechu (kdyţ je jádřinec 

černý nebo ořech prázdný, znamená to neštěstí v rodině).

• Pouštění  lodiček  zhotovených ze skořápek vlašského 

ořechu a  z malé svíčky po vodě v míse.

• Lití roztaveného olova do vody, které tak  ztuhne. Podle 

nového tvaru olova se opět věštila budoucnost. A mnoho 

dalších.
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Snímek 15 

 

Vánoční koledování

• Odehrávalo se v druhý 

svátek vánoční, na svátek  

sv. Štěpána (26. 12.). 

Málokdy se stávalo, ţe byli 

koledníci odmítnuti, a proto 

tato tradice byla oblíbená 

zejména v chudých 

rodinách.  

• Hlavní součástí koledování 

bylo i zpívání koled nebo 

zpívání vánočních písní 

s přáním zdraví a štěstí.
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Snímek 16 

 

Úkol

• Povyprávějte si ve třídě, jak slavíte Vánoce ve 

vašich rodinách a jaké zvyky dodrţujete.
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Snímek 17 

 

Odkazy:

http://vesele-vanoce.blog.cz/1108/zlate-prasatko

http://www.profimedia.com/picture/old-czech-christmas/0006356760

http://www.ssss.cz/files/ucebnice_3lete_obory/st/hostiny/pripravatabule.htm

http://www.muzeumzdar.cz/aktuality/vystavy/platim-a-stastne-a-vesele-otevreny-dve-soubezne-vystavy-20-11-2009-6-1-2010

http://comefare.com/natale/come-realizzare-un-presepe-in-maniera-alternativa

http://www.fagnanoscuola.it/natale.htm

http://www.people.cz/mag/cs/articles-detail/aid-11700

http://holostrevy.huu.cz/menu/historie-obce

http://vanoce-kapr-vanoce.blog.cz/1010/stromecek-a-darky

http://hospodyne.mojerecepty.sk/2008/08/vanocka-od-babicky

http://hela.webgarden.cz/vanocni-zvyky-a-povery

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/znate-vanocni-zvyky-a-tradice-udelejte-si-maly-test.html

http://www.novinyprostor.cz/clanek/koleda-koleda-stepane-co-to-neses-ve-dzbane
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Tři králové, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Tři králové

• Mnoho dětí na světě zná 
příběh o Kašparovi, 
Melicharovi a 
Baltazarovi.

• Podle legendy to byli 
králové z Východu, v Bibli 
jsou však nazýváni mudrci, 
protoţe byli velmi učení. 
Vyznali se v mnohých 
vědách i uměních a zřejmě 
toho hodně věděli o 
hvězdách.
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Snímek 3 
 

3

• Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, moţná právě 

podle hvězd, ţe na západ od jejich království se má brzy 

narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit 

a přinést mu dary. Naloţili proto největší drahocennosti své 

doby – zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali 

se na dalekou cestu. Ve dne praţilo horké slunce, karavana 

proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení 

hvězd na noční obloze.

• Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, 

zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem 

Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, 

vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce. 

Domnívali se, ţe právě v nich by mohli narozeného krále 

najít..

 
 
Snímek 4 
 

4

• Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál. Opustili tedy 

Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jejich 

příchodem velmi znepokojen, a jakmile zaslechl, ţe hledají 

nového krále, začal okamţitě přemýšlet o tom, jak se ho 

zbavit. Mudrci mezitím putovali dál za hvězdou. Vedla je k 

městu Betlému

• Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je aţ dosud 

vedla, se totiţ zastavila aţ v polích za městem. Zářila nad 

místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně 

opatrovali narozeného Jeţíše. Kašpar, Melichar a Baltazar 

byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a 

klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protoţe věřili, ţe bude 

velikým králem. Předloţili mu své vzácné dary a velmi se 

radovali.

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Malujeme

• Tři krále si můţeme 

namalovat 

rozličnými 

technikami 

(temperová barva, 

vodová barva,..).

5
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Lepíme
• Tři krále 

můţete 

vystřihnout z 

barevného 

papíru a nalepit 

na další 

barevný papír.

6
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Stojící figurky

• Na tvorbu figurek si 

můţeme připravit 

šablony.

• Šablony je moţné 

natírat, polepovat 

papírem, látkou, ale 

i drobným 

materiálem.

7
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Omalovánky
• Nejmladším 

školákům se budou 

určitě líbit 

omalovánky.

• Vymalovaný či 

vykreslený obrázek 

se můţe nalepit na 

barevný podklad.
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Odkazy:

http://www.hradeckymkrajem.cz/akce/tri-kralove

http://www.fler.cz/zbozi/balicek-vyrobte-si-sami-tri-kralove-1330479

http://www.predskolaci.cz/?p=13229

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2010/01/wise_men_coloring_page.jpg

http://deti.vira.cz/Liturgicky-rok-kalendar/Vanoce/Tri-kralove
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova

Lidové zvyky a obyčeje – NOVÝ ROK, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Nový rok

• Oslavy Nového roku začínají 

v předvečer roku starého, 

„na Silvestra“.

• Tento den se však v době 

před gregoriánským 

kalendářem (16. století) 

neslavil.

• Bujaré veselí se objevilo 

teprve ve 20. století, dříve se 

lidé se starým rokem loučili 

většinou modlitbou v kostele. 
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4

• Jsou však rodiny, kde 
se na Nový rok  
nějaká ta tradice 
dodrţuje. 

• V tento den by se 
nemělo jíst maso 
opeřenců, aby 
neuletělo štěstí. Nebo 
naopak se má 
k obědu podávat 
čočka, aby se lidí 
drţely peníze. 
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5

• Stále se dodrţuje zvyk – přání na 
Nový rok, kdy obcházíme svou 
rodinu a přátele.

• Dříve chodily děti přát štěstí 
s novoročním koledním proutkem, 
který prodávaly hospodářům 
s přáním dobré úrody.

• Novoroční proutek  byla větvička 
ozdobená suchým ovocem, 
jablíčkem, hrachem či pentličkou. 

• Hospodář na jaře zasadil proutek 
na okraj pole osetého lnem jako 
ochranu proti zlým silám. 

 
 

 
Snímek 6 
 

Den Tří králů

• Den Tří králů má křesťanské liturgii velký význam.  
Končí období  Vánoc a den je slaven jako svátek Zjevení 
páně.

• Postavy tří králů  jsou známé ze středověké legendy, kdy 
se v Betlémě narodil Jeţíš a oni přišli, aby se poklonili         
a předali dary. 

• V kostelích se na tento den koná mše, kde se světí  
voda, křída – téţ kadidlo, svatý olej a zlaté předměty.  
Křída a svěcená voda měla pro lid velký význam. Vodou 
vykropovali světnice a křídou značili dveře domů nebo 
jejich rám písmeny K+M+B a přidávali letopočet 
příslušného roku. 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Tříkrálová obchůzka

• Jedná se o obchůzky Tří králů - Caspara (Kašpara), 
Melichara  a Baltazara.

• Obchůzky, někde zvané koledy, byly záleţitostí převáţně 
dětí. Převlečené do  dlouhých bílých košil a s papírovou 
korunou (označené počátečním písmenem jména krále) 
obcházely domácnosti. Jeden z nich ( Baltazar) byl 
v černém oblečení a taktéţ načerněn sazemi.

• Vodou vykropovali světnice a křídou značili dveře domů 
nebo jejich rám písmeny K+M+B a přidávali letopočet 
příslušného roku. 
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Hromnice (2. 2.)

• S Hromnicemi byla spojována 

řada lidových obyčejů a 

magických praktik. 

• Posvěcené svíčky, hromničky,

po poţehnání nesli věřící 

v průvodu a poté je uschovávali 

doma.

• Hromničky chránily podle lidové 

pověry dům před blesky a úrodu 

před špatným počasím.   

9
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Na Hromnice, o hodinu více …
• Svátek Hromnic je v mnoha náboţenstvích vysvětlován 

různě. V čem se ale všichni shodují, 2. února se půlí 

zima, něco nového začíná.

• Z pohledu hospodářů to prý bývalo měřítko zásob 

krmiva. Na Hromnice by měli mít zkrmenou polovinu 

sena, obilí, brambor. Týkalo se zásob jak pro jeho 

rodinu, tak pro jeho zvířata.

Na Hromnice půl krajíce a půl píce.

• Od zimního slunovratu se opravdu den prodlouţil asi 

hodinu a všichni očekávají příchod jara.
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Odkazy:

http://www.novinky.cz/vanoce/220780-kde-se-vzalo-silvestrovske-hodovani-a-novorocni-bolehlav.html

http://uni-sex.blog.cz/1101/7

http://www.moje-rodina.cz/soutez-vyrabejte-s-nami-leden/novorocni-proutek

http://www.sucha.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007110024

http://tyfoza.no-ip.com/veselechvile/sv2/html/kniha/texty/0027-0027.htm

http://www.adam.cz/search.ph

http://www.jankohrasko.sk/clanky/clanky/2009/januar/hromnice

http://fotoalba.centrum.cz/photo.php?pid=17372893

http://lukas.faltynek.com/2008/02/01/na-hromnice-o-hodinu-vice
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Karnevalové masky,  1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Masopust - karneval

• Masopust neboli karnevalové období bylo v 

minulosti období od Tří králů do Popeleční 

středy. Popeleční středou začíná postní období 

před Velikonocemi. 

• Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na 

masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční 

středou, byla vyvrcholením masopustu. Název 

karneval je synonymem masopustu (z italského 

carnevale, vlastně "maso pryč"). 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Výroba masek

• Základní výroba masek je v podstatě stejná. 

• Na čtvrtku okopírujeme nebo obkreslíme 

šablonu.

• Všechny vytištěné obrázky nejdříve 

vybarvíme.

• K vybarvování se hodí pastelky, fixy, vodové 

a temperové barvy.  

• Šablony můţeme také polepit barevným 

papírem.
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Snímek 4 
 

4

• Vybarvenou masku vystřihneme a přiděláme gumičku k 

přichycení masky kolem hlavy nebo přiděláme tyčku na 

drţení masky před obličejem. 

• Pokud jsme vybarvovali masku vytištěnou na obyčejný 

papír, je dobré ji ještě podlepit čtvrtkou nebo jakýmkoli 

jiným tvrdším papírem a teprve potom vystřihnout.

• Kromě jednoduchého vybarvení je samozřejmě moţné 

si s výrobou masky pohrát a dle fantazie vyuţít 

jakoukoli výtvarnou techniku nebo materiál.
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Karnevalové brýle

• Pokud nemáme mnoho času, postačí ke 
karnevalovému obleku vytvořit pouze karnevalové 
brýle.

5

 
 

 
Snímek 6 
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Snímek 7 
 

Rozličné tvary brýlí

• K upevnění brýlí, 

ale i dalších 

masek na obličej 

se hodí 

„klobouková“ 

gumička, která je 

kulatá a tenká.
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9

• Velmi oblíbeným 

motivem pro 

karnevalové masky 

jsou zvířátka. 

• U ušatých zvířátek je 

vhodnější uši vyztuţit, 

aby ne nezlomily.
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Masky z papírových sáčků

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Masky bez gumiček

• Podle šablony si 

můţeme vytvořit i 

masku bez gumičky.

• K brýlím obkreslíme či 

přikreslíme pruh 

papíru, který vzadu na 

hlavě spojíme 

sešívačkou na papír, 

dle velikosti obvodu 

hlavy.
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Odkazy:

http://skolnihratky.blogspot.com/2011/01/snehulaci-iii.html

http://www.3zsneratovice.cz/pracezaku.php

http://www.kmpslovany.wz.cz/navodmaska.htm

http://www.dobrenapady.info/skraboska-sova-f1001.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust

http://www.mcvcielka.sk/index.php?s=kr_2008_001&m=4

http://www.moje-rodina.cz/tvoriva-dilna/kocici-maska
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a tradice – Masopust, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Masopust

• Období masopustu začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí 
v úterý, čtyřicet dní před velikonočními svátky. Masopust je 
původně pohanský svátek.

• Fašank, jak je někdy Masopust nazýván, je radostný a 
rozverný. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.

• V našich oblastech se Masopust slavil tři dny. Vše začínalo 
nedělní taneční zábavou a končilo masopustním (maškarním) 
úterým. V tento den probíhá průvod (rej) masek a obřadní 
obchůzka.

2
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Masopustní maškary (masky)

Mezi obvyklé masopustní maškary patřily: 

• medvěd, obalený hrachovinou, s ocasem z povřísel a  

špičatou čepicí ze slámy,

• čert v černých kalhotách, s obráceným kabátem, 

zvláště s ovčím koţichem, vzadu připevněn kus kozí 

kůţe i s ocasem,…

• ţid, kominík, ţebrák, ţebračka, medvědář. 

• Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl

3
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6

• Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu 

a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. 

• Většinou novějšího původu jsou postavy ostatních 

zvířat, pohádkové bytosti či masky démonické. Kaţdá 

maska mívala svůj význam a funkci, tato skutečnost 

však během doby pozbývala smyslu.

• Maškarní průvody jsou vţdy doprovázeny  hudebníky

• V dnešní době jsou průvody především záleţitostí 

dospělých a pro děti jsou určeny tzv. karnevaly.
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Masopustní pokrmy

• Nezbytnou součástí 

masopustního 

jídelníčku byly koblihy

smaţené na másle. 

Měly i svou obřadní 

úlohu, a to jako obětní 

jídlo, které hospodář 

vynášel do polí.

• Na stole nesměly 

chybět ani boţí milosti, 

klobásy a slanina.

7
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Konec masopustního veselí

• Obyčejů a zvyků vztahujících  

se k posledním masopustním 

dnům  bylo mnoho. 

• Všude se ale toto období 

uzavíralo taneční zábavou 

spojenou s „pochováváním 

basy“. 

• Po tomto aktu čas 

nevázaného veselí 

definitivně skončil a nastal 

čas půstu.

8
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Zabíjačka

• Masopust je  čas 

zabíjaček a lidového 

veselí.

• Celá zabijačka začíná 

vlastně uţ několik dnů 

před oním velkým dnem, 

kdy je potřeba nachystat 

spoustu věcí. 

• To víte, takoví řezník je 

velký pán, a tak se mu 

musí projevovat náleţitá 

úcta a jeho přání jsou 

zákonem.
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Snímek 11 
 

Konec  masopustu

• Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy 

ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k 

rozchodu. 

• Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se 

konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, 

dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však uţ 

byl přísně postní, coţ většinou bývala čočka s vajíčkem, 

sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. A takových 

dnů po masopustu následovalo čtyřicet.

11
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Odkazy:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&cnoviny=2006-03-02

http://www.oselce.cz/pages/udalosti/udalosti.php

http://www.vysocina-news.cz/clanek/masopustni-pohreb-v-jaromericich-nad-rokytnou/

http://dolcevita.blog.cz/1002/bozi-milosti-a-masopustni-koblihy 

http://www.sedmicka.cz/jihlava/clanek/zivot-prasete-skoncil-ve-studnicich-za-samoobsluhou-133501 

http://www.gurmanka.cz/2008/11/gastrofest-ceske-budejovice-2008 

http://www.prazdroj.cz/cz/pro-media/aktualne/632 

http://dzz2009.blog.cz/0712/tradicni-moravska-zabijacka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a tradice – Masopust, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Masopust

• Období masopustu začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí 
v úterý, čtyřicet dní před velikonočními svátky. Masopust je 
původně pohanský svátek.

• Fašank, jak je někdy Masopust nazýván, je radostný a 
rozverný. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.

• V našich oblastech se Masopust slavil tři dny. Vše začínalo 
nedělní taneční zábavou a končilo masopustním (maškarním) 
úterým. V tento den probíhá průvod (rej) masek a obřadní 
obchůzka.
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Masopustní maškary (masky)

Mezi obvyklé masopustní maškary patřily: 

• medvěd, obalený hrachovinou, s ocasem z povřísel a  

špičatou čepicí ze slámy,

• čert v černých kalhotách, s obráceným kabátem, 

zvláště s ovčím koţichem, vzadu připevněn kus kozí 

kůţe i s ocasem,…

• ţid, kominík, ţebrák, ţebračka, medvědář. 

• Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl

3

 
 
Snímek 4 
 

4
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• Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu 

a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. 

• Většinou novějšího původu jsou postavy ostatních 

zvířat, pohádkové bytosti či masky démonické. Kaţdá 

maska mívala svůj význam a funkci, tato skutečnost 

však během doby pozbývala smyslu.

• Maškarní průvody jsou vţdy doprovázeny  hudebníky

• V dnešní době jsou průvody především záleţitostí 

dospělých a pro děti jsou určeny tzv. karnevaly.
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Masopustní pokrmy

• Nezbytnou součástí 

masopustního 

jídelníčku byly koblihy

smaţené na másle. 

Měly i svou obřadní 

úlohu, a to jako obětní 

jídlo, které hospodář 

vynášel do polí.

• Na stole nesměly 

chybět ani boţí milosti, 

klobásy a slanina.

7
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Konec masopustního veselí

• Obyčejů a zvyků vztahujících  

se k posledním masopustním 

dnům  bylo mnoho. 

• Všude se ale toto období 

uzavíralo taneční zábavou 

spojenou s „pochováváním 

basy“. 

• Po tomto aktu čas 

nevázaného veselí 

definitivně skončil a nastal 

čas půstu.

8
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Zabíjačka

• Masopust je  čas 

zabíjaček a lidového 

veselí.

• Celá zabijačka začíná 

vlastně uţ několik dnů 

před oním velkým dnem, 

kdy je potřeba nachystat 

spoustu věcí. 

• To víte, takoví řezník je 

velký pán, a tak se mu 

musí projevovat náleţitá 

úcta a jeho přání jsou 

zákonem.

9
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Konec  masopustu

• Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy 

ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k 

rozchodu. 

• Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se 

konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, 

dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však uţ 

byl přísně postní, coţ většinou bývala čočka s vajíčkem, 

sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. A takových 

dnů po masopustu následovalo čtyřicet.

11

 
 
Snímek 12 
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http://www.gurmanka.cz/2008/11/gastrofest-ceske-budejovice-2008 
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http://dzz2009.blog.cz/0712/tradicni-moravska-zabijacka

http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust
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Období půstu

• Velikonočním svátkům předcházel půst trvající 

čtyřicet dní (podle Jeţíšova příkladu, který se na 

poušti postil čtyřicet nocí).

• Začína ve středu po Masopustu a končí v noci z Bílé 

soboty na Boţí hod velikonoční.

• Půst závisí na datu Velikonoc, ale začíná vţdy ve 

středu, která se nazývá Popeleční. Mezi lidmi byla 

téţ nazývána středou Škaredou, Černou či 

Bláznivou.
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Popeleční středa

• V první postní den dělával kněz 

uţ od 11. století věřícím kříţek 

z popele (tzv. popelec) a přitom 

připomínal pomíjivost 

pozemského ţivota a nutnost 

pokory.

• Popel se získával spálením 

posvěcených kočiček, 

schovávaných z předešlého 

roku. V den Popeleční středy 

ještě často doznívalo 

masopustní veselí.
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Postní neděle

• Postních nedělí je šest  a 

kaţdá má své jméno.   

• V dřívějších dobách byl 

půst velmi přísný. Nejedlo 

se maso, sýry, vejce, nepilo 

se mléko, jídlo se nemastilo  

sádlem ani máslem.  

Nekouřilo se, nepil se 

alkohol, nešňupal se tabák.

• Oblíbeným postním jídlem 

byla pučálka (upraţený  

naklíčený hrách).
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1. postní neděle - ČERNÁ

• Černá, pravděpodobně podle 

černého oděvu ţen, který má 

připomínat ukřiţování Krista. 

V některých oblastech má 

neděle i jiná pojmenování jako 

např. Pytlová, Pučálka. S jídlem 

souvisel také zajímavý zvyk –

pečení preclíků s mákem a solí. 

Matky je v noci upekly, navlékly 

na proutky a poschovávaly 

v zahradě, aby je ráno mohly 

děti hledat. 
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2. Postní neděle – PRAŢNÁ

3. Postní neděle - KÝCHAVÁ

• Druhá postní neděle nese název Praţná. Jméno je 

odvozeno od názvu postního jídla „praţmy“. Setkáváme 

se i s názvem Sazometná, protoţe tento den  se ve 

staveních prováděl velký úklid.

• Třetí neděle se nazývala Kýchavá a věřilo se, ţe kolikrát 

v tento den člověk kýchne, tolik let bude ještě ţít  a proto 

se při něm přálo Pozdrav tě Pán Bůh.
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4. postní neděle - DRUŢEBNÁ

• Tato  neděle měla opět 

několik názvů. V některých 

oblastech se nazývá 

Růžová, Středopostí. 

• Tuto neděli měla v oblibě 

především mládeţ, která 

měla povoleno sejít se na 

návsi a veselit se. 

• V tuto  neděli chodil  druţba 

s ţenichem do domu, kam 

chce v pondělí velikonoční, 

přijít na námluvy.
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5. postní neděle - SMRTNÁ

• V tento den je rozšířen zvyk „vynášení Smrti“.

• Počátek tohoto zvyku musíme hledat  
v pohanských dobách, kdy byl spojen s koncem 
zimy a počátkem jara. 

• V některých místech se Morena, Mařena, Marena, 
jak byla Smrtka také nazývána,vynášela i v jiný den.

• Figura je zhotovována ze slámy, košile a sukně, 
s pomalovaným obličejem. Na krku mívá korále 
z vyfouknutých vajíček. Je připevněna na dřevěné 
tyči a bývá vhozena do vody, nebo spálena.
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• V některých oblastech, na 
místo vynášení Smrti, je 
naopak přinášeno „Líto“.   
K výrobě líta se nejlépe hodí 
borový nebo smrkový vršek, 
jeţ se okrášlí  papírovými 
pentlemi, obrázky, vajíčky či 
útrţky textilu. Za hlasitého 
prozpěvování s ním lidé 
obcházeli domy a 
koledovali. 

• V tento den se zahalovaly 
kříţe, aby výzdoba nerušila 
váţnost tohoto období. 
V kostelech tento zvyk 
přetrvává dodnes.
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6. postní neděle - KVĚTNÁ

• Někde nazývána Beránková, 

Palmová či Květnice.

• U nás tento den světí kněz 

větvičky jívy, které pak 

rozdává účastníkům mše.

• Svěcené kočičky se zastrkávaly 

za kříţ nebo svatý obrázek, 

dávaly se do chlévů, ale i na 

pole. Chránily lid, pole i dům 

před neţádoucími jevy 

(nemoc,  oheň, sucha). 
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Velikonoční období

• Velikonoční období začíná Květnou nedělí, po které 

následuje Pašijový týden (velikonoční, svatý, 

velký). 

• Týden končí Velikonočním pondělím. Kaţdý den 

v tomto týdnu má svůj specifický název a ráz všech 

obřadů je truchlivý, na památku Kristova utrpení.
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Odkazy:

http://www.boretice-farnost.cz/popelecni-streda

http://www.ceskykulinar.cz/recept/postni-pucalka

http://domacipekarny.dama.cz/recept.php?r=4155

http://www.tournavigator.cz/tk/sla/

http://www.infocesko.cz/content/galerie_alone.aspx?zoomimg=7807&slideimg=-1&clanekid=14566

http://orlicky.denik.cz/kultura_region/jak-v-klasterci-utopili-zimu20110401.html

http://zadinovi.blog.cz/0803

http://sk2.goo.cz/fotogalerie/fotografie/rostliny/kere/vrva_jiva.htm
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova

Lidové zvyky a obyčeje – VELIKONOCE, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Velikonoce
• Velikonoce jsou pohyblivými svátky, které připadají na 

první  neděli, následující po prvním jarním úplňku.

• Pro pohanské  Slovany i Germány  byly vţdy oslavou 
jarního slunovratu a zániku zimy,  byly vítáním jara a 
probouzející se přírody, oslavou víry v obnovení sil a 
zdraví člověka i jeho domácích pomocníků – zvířat.  

• To vše se lidé snaţili ovlivnit pomocí magie a pověr. Ţidé 
v tuto dobu slaví také svůj velký svátek – Pesach,  
svátek Smilování, na památku vysvobození Izraelitů 
z Egypta. 
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Křesťanské Velikonoce

• Křesťanské Velikonoce na pohanské i ţidovské oslavy 

navazují. Pro křesťany  byly vţdy nejdůleţitějšími svátky  

a tato tradice se udrţela  aţ do dnešních dní.

• Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista, 

je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání. Vzkříšení 

Jeţíše Krista je jakýmsi centrálním bodem jejich víry 

(smrt není konec, ale začátek nového ţivota) a o 

Velikonocích se zvěstuje, ţe ţivot zvítězil nad smrtí, 

pravda nad lţí, spravedlnost nad nespravedlností a 

láska nad nenávistí
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Pašijový týden

• Velikonoční období začíná Květnou nedělí, po které 
následuje Pašijový týden (velikonoční, svatý, 
velký). 

• Týden končí Velikonočním pondělím. Kaţdý den 
v tomto týdnu má svůj specifický název a ráz všech 
obřadů je truchlivý, na památku Kristova utrpení.

• Prvním dnem je Modré pondělí (Žluté), po kterém 
následuje Šedivé úterý. V tyto dny se mimo mše 
ţádné obřady nekonaly.
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Škaredá středa
• Nebo také Sazometná, Smetná, 

Černá se tak  nazývá proto, ţe v 

tento den Jidáš zradil Krista a prý 

se na něj mračil.

• Traduje se, ţe kdo se bude 

v tento den škaredit a mračit, 

bude se mračit  po celý rok.  

Názvy Sazometná, Smetná jsou 

proto, ţe se vymetaly saze 

z komínů a smýčily se domy 

(úklid vyhání zlé duchy z domu).
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Zelený čtvrtek

• Název je moţná 

odvozen od barvy 

mešního roucha, 

které se v tento den 

nosilo v kostelech, 

nebo od pověry, ţe 

v tento den se musí 

jíst pouze pokrmy 

zelené barvy, jako je 

špenát, zelí, hrách a 

jiné. 
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• Kostelní zvony zní na Zelený 

čtvrtek naposledy („odlétají do 

Říma“), znovu zazní aţ na Bílou 

sobotu při zpěvu Gloria.  Zvuk 

zvonů nahrazovali  lidé, 

především chlapci, jinými  

nástroji. Pouţívaly se  různé 

řehtačky, klepačky, hrkačky, 

mlýnky, tatárky a všechno jiné, co 

vydávalo rámus. Tato činnost je 

doloţena od středověku.
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Velký pátek
• Je připomínkou dne smrti Jeţíše Krista. V tento den 

se hrávaly tzv. pašijové hry, které měly  připomínat  
poslední Kristovy dny a jeho zmrtvýchvstání. Je  to 
den  ticha a smutku.

• Na velký pátek bylo v domácnostech smutno, 
chmurno. Po celý den se nemluvilo. Nejsmutnější 
chvíle nastala, kdyţ chlapci vrkali a klepali o 3 
hodinách odpoledne. Tu ustala všechna práce doma 
i na poli a kaţdý se modlil. Všichni zachovávali 
přísný půst a někde vařili aţ po západu slunce. 
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• Na Velký pátek vstávali lidé před východem slunce, 

omývali se vodou v potoce, aby byli uchráněni před 

nemocemi, a ţeny, aby si udrţely krásu. Podle 

starých pranostik měla největší sílu a moc 

především pramenitá voda.

• Tento den je také obestřen řadou pověr. Věří se, ţe 

se země otvírá a vydává poklady. Věřilo se také, ţe 

na souš vycházejí vodníci a otvírá se hora Blaník. 

Řada pověr byla spojena s vírou v čarodějnice a s 

hledáním ochrany před nimi.
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Bájné hory našeho kraje,

Blaník a Čertovo břemeno.
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Bílá sobota

• K Bíle sobotě patří slavnost Vzkříšení. Podstatou 
této slavnosti byl průvod lidí, kteří měli vyzvednout 
kříţ, uloţený v symbolickém hrobě v kostele  a 
přenést ho zpět k hlavnímu oltáři. Také se zapálil a 
posvětil před kostelem  oheň, od kterého se zapálila 
velikonoční svíce – paškál a pomocí ní byl 
přinesen oheň do kostela. 

• Hospodyňky na Bílou sobotu uklízely, připravovaly a 
chystaly obřadní i sváteční pokrmy, pekly mazance 
a velikonoční beránky. Muţi pletli pomlázky
z vrbového proutí a také se zdobila vajíčka. Vše se 
připravovalo na Hod boţí velikonoční.
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Velikonoční neděle (Boţí hod velikonoční)

• Byla velmi očekávaným dnem. V rámci svátku se 

provádělo svěcení velikonočních pokrmů – beránka, 

mazance, ale také chleba, vajec, vína a mnoha dalších.

• Toto svěcení mělo symbolický, ale i praktický význam. Po 

období dlouhého půstu by mohl náhlý přechod k tučné 

stravě přivodit obtíţe. Proto se světily určité pokrmy, které 

měly tělo na návrat k běţné stravě pozvolna připravovat.

• Kaţdá návštěva tohoto dne dostávala kousek svěceného 

pokrmu.
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Velikonoční pondělí
• Není církevním svátkem a ani 

se  k tomuto dni  neváţou 

ţádné liturgické úkony.

• Je však nejvýznamnějším 

velikonočním dnem z hlediska 

lidových zvyků. Tento den 

probíhá tzv. pomlázka 

(mrskut, dynovačka, 

cigár,mrskačka). 

• Pomlázkové právo začíná pro 

mládence  o půlnoci z neděle 

na pondělí.  
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Pomlázková obchůzka

• Chlapci obcházejí ve skupinkách všechny domy, kde 
bydlí dívky, o něţ mají zájem.

• Na výpravy si s sebou nosí pomlázku (důtky, ţílu)
spletenou většinou z vrbového proutí a zdobenou 
stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou 
malovaná vajíčka. Je to prastarý zvyk a znamená 
„omladit“.

• V pondělí odpoledne platilo jiţ ţenské právo.  Někde je 
zvykem, ţe v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde 
chlapce polévají vodou. 
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Malovaná vajíčka

• Při pomlázkové obchůzce 

dostávali koledníci 

nejrůznější dary, ovšem 

nejběţnější odměnou byla 

vejce, která byla všeobecně 

povaţována za symbol jara. 

• Zvláště ceněna byla vejce 

malovaná. Barvení a 

zdobení vajec mělo umocnit 

vlastnosti, které se jim 

přisuzovaly. 
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Bílá neděle

• Je druhou 

velikonoční nedělí.

• Toho dne nosili 

novokřtěnci 

naposledy bílé 

křestní roucha.

• Dnes bývá dnem 

slavnostního prvního 

svatého přijímání.
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Úkol  pro skupiny či jednotlivce

• Sepište si na papír moţnosti zdobení 

velikonočních vajíček. 

• Vyřazovací soutěţí získejte největší velikonoční 

znalce.
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Odkazy:

http://nasedlovice.ic.cz/velikonocni-hrkani.a105.html

http://www.kipos.cz/products/drevena-rechtacka-95-kc/

http://www.katalog-produktu.cz/drevene_hracky_a_vyrobky/ostatni_vyrobky/rehtacka_velka/

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/velky-patek-den-kdy-ukrizovali-krista-i-den-kdy-skaly-vydavaji-sve-poklady.html

http://www.vysocina-news.cz/clanek/jubilejni-desate-zdarske-pasije-zhledl-rekordni-pocet-divaku/

http://www.labuznik.com/recipe.php?ID=22146 

http://ona.idnes.cz/velikonocni-beranek-0qt-/recepty.aspx?c=A090409_111759_recepty_ves 

http://www.mujplan.cz/postupy/tvoreni/pleteni-velikonocni-pomlazky/ 

http://gabrofotoblog.blogspot.com/2011/04/skareda-streda.html

http://baranek.blog.sme.sk/c/190456/Varime-s-Medvedom-Banica.html

http://www.fotocesko.cz/scripts/admin/clanek_zobraz.phtml?claid=55

http://www.epastorek.cz/vyprava.php?id_vyp=189

http://www.sportovninoviny.cz/tema/index_img.php?id=80033

http://www.designbuzz.com/entry/in-photos-painted-easter-eggs/

http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/prijimani.php
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a tradice – SYMBOLY VELIKONOC, 

1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Symboly Velikonoc

• K Velikonocům se vztahuje řada symbolů, které mají své 
výrazové prostředky. 

• Oslavují zmrtvýchvstání ukřiţovaného Jeţíše Krista, přestoţe 
původ Velikonoc (podobně jako Vánoc) pochází z doby 
pohanské , kdy se oslavoval  především příchod jara, 
probuzení přírody a nástupu teplejších, na sluneční svit 
bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší. 

• Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek a připadají na měsíc 
březen či duben (22.3. – 25.4.). V křesťanských církvích je 
Velikonoční neděle první neděle po prvním jarním úplňku. 
Jarní rovnodennost je stanovena na 21. března. Byl-li úplněk 
v neděli, jsou Velikonoce aţ další neděli. 

2
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Beránek

• Byl symbolem jiţ 

v předkřesťanských 

tradicích.

• V křesťanství je 

jedním ze symbolů 

Jeţíše Krista 

obětovaného za 

spásu světa.

3
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Kříţ
• Kříţ  je nejdůleţitějším 

křesťanským symbolem, 

ale jeho prameny sahají 

mnohem hlouběji. 

Připomíná ukřiţování 

Krista a má různé podoby, 

tvar písmene T, X, můţe jít 

o  rovnoramenný kříţ 

nebo o klasický 

křesťanský kříţ s delší 

spodní částí.

4
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Oheň, svíce

• Oheň se zapaluje a světí 

na začátku liturgie při 

obřadech Velké noci (Bílá 

sobota) a od něj se 

následně zapalují 

velikonoční svíce.

• Svíce je důleţitým 

symbolem ve všech 

kulturách a představuje 

znamení ţivota.

5
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Vejce

• Vejce je symbolem plodnosti, 

ţivotní síly, nesmrtelnosti, 

návratu jara, stále se  

opakujícího ţivota a vzkříšení.

• Nacházíme jej jiţ 

v předkřesťanských kulturách. 

Velikonoční vajíčko slouţilo 

jako odměna koledníkům.

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Velikonoční vajíčka

7

 
 
Snímek 8 
 

Zajíček

• Zajíček má místo 

v mnoha náboţenstvích a 

je uváděn jako symbol 

štěstí.  

• Ve spojení 

s Velikonocemi je zajíček 

ten, který přináší 

velikonoční vajíčka.

8
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Velikonoční pečivo

• Tradiční české 
velikonoční pečivo bývá 
především z kynutého 
těsta. Nám nejznámější 
jsou velikonoční 
mazance (bochánky). 

• Velmi známým a 
oblíbeným pokrmem je 
velikonoční nádivka,
někde nazývána 
hlavička. Mezi hlavní 
suroviny tohoto jídla jsou 
vejce, maso, housky a 
mladé kopřivy. 

9
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Pomlázka

• Pomlázka – tímto slovem 

označujeme nejen koledování                           

o Velikonočním pondělí, ale 

především „nástroj“, který 

tento zvyk doprovází. 

Pomlázky se pletou zejména 

z vrbových proutků. 

• Kaţdou pomlázku doplňují 

barevné pentle, které se 

uvazují na její konec, nebo 

mohou být vpletené mezi 

proutky.

10
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Osení

• Vysévání obilí znamená 

počátek zemědělských 

prací. Lidé si obilí 

vysévají i doma, do 

misek a talířů, aby 

rostoucí zelená travička 

přivedla přicházející jaro

i do jejich domovů a 

společně s dalšími 

jarními květinkami a 

ozdobami navodila tu 

pravou jarní atmosféru.

11

 
 
Snímek 12 
 

Odkazy:

http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Ve_symboly.htm#Pučálka

http://www.vasevelikonoce.cz/o-velikonocich/

http://bucifousek.webgarden.cz/buchty-moucniky/orechovy-velikonocni-beranek-2.html

http://petr.vaclavek.com/fotoblog/207/Kriz

http://svetpohladnic.sk/obrazok/roman-svec/ohen/1112.html

http://pod-poklickou.gastronews.cz/vyloucit_vajicka_ze_stravy_je_zbytecne

http://old.radio.cz/cz/html/velikonoce06_8.html 

http://www.labuznik.com/prihlasit/?target=www.labuznik.com%2Fpridat%2F 

http://www.flickr.com/photos/chmurka/2314281723/ 

http://dolcevita.blog.cz/0704/velikonocni-nadivka-hlavicka 

http://www.hhanca.estranky.cz/clanky/velikonoce/mazanec.html

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/staroceska-pucalka/451160 

http://www.vrboveprouti.websnadno.cz/Pomlazky.html

http://gralinka.blogspot.com/2010/03/letosni-puceni.html 
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Velikonoční zápichy, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Velikonoční zápichy

• U příleţitosti blíţících se Velikonoc můţeme s 

dětmi vyrobit zápichy do květináčů. Ty starší jej 

zvládnou úplně samy, malým pomůţeme stříhat 

a i ti nejmenší ozdobí touto technikou zápich 

tak, ţe z něj budou mít radost nejen oni sami, 

ale i my - mámy, babičky a tetičky...

• Zápichy mohou být nejen rozličných tvarů, ale i 

barev či materiálu.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

3

• Tento zápich je 

tvořen z papíru.

• Vystřihneme hlavičku 

ovečky, na ní 

postupně přilepíme 

mezi uši „obláček 

vlny“ a dokreslíme.

• Hlavu přilepíme na 

špejli a pod ní 

přiváţeme mašli z 

lýka. 

 
 
Snímek 4 
 

4

• Oblíbeným motivem 

zápichů jsou tvary 

vajíčka. 

• Mohou být z papíru –

pomalované či polepené 

čtvrtky či z jiného 

dekorativního papíru.

• Polepovat můţeme i 

látkou.

• Vhodné je vystřihnout 

vţdy dvě shodná vajíčka, 

která slepíme tak, ţe 

mezi ně vloţíme špejli. 

• Nakonec dozdobíme.

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Jako zápichy 

jsou vhodné i 

nazdobené 

kraslice. 

• Mohou být 

polepené či 

pomalované

 
 
Snímek 6 
 

6

• Zápichy s motivy 

„jara“ můţeme 

vytvořit i z 

potištěného 

papíru.

• Oblíbeným 

motivem jsou 

ptáčci, kuřátka, 

slepice, zajíčci.

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

• Malé děti zvládnou 

vytvořit kytičky z papíru. 

• Vystřiţený kruh z papíru 

nastříháme, nalepíme 

střed.

• Špejli natřeme lepidlem, 

polepíme zeleným 

krepovým papírem a 

připevníme i lístky.

• Na závěr připevníme květ 

ke stonku, izolepou či 

tavnou pistolí.

 
 

 
Snímek 8 
 

8

• Jarním motivem mohou 

být i srdíčka.

• Podobný kontrast barev 

vytvoříme pomocí 

světlé  voskovky, kdy 

nákres přetřeme 

vodovou barvou.

• Je moţné pouţít 

inkoust a zmizíkem 

nakreslit poţadovaný 

motiv.

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Ukázky zápichů, které můţeme zakoupit v 

obchodech a podle nich si podobné vytvořit.

9

 
 
Snímek 10 
 

10

• Starší děti si 

mohou vytvořit 

zápich z 

měděného či 

ocelového drátu.

• Tento zápich 

můţeme pouţít i 

jako kypřítko.

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 

 
Snímek 12 
 

12

• Velice oblíbenými  

zápichy jsou ty, na 

které pouţijeme 

přírodní materiál.

• Zápich na obrázku –

karton polepený 

fazolkami, který je 

připevněn na 

větvičku.

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Odkazy:

http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2008/03/jarni-a-velikonocni-zapichy-3.jpg

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=1785721&user=0&order=0&typ=4

http://www.decomania.cz/napady/tvoreni-s-detmi/vajicko-s-mozaikou-z-papiru

http://www.predskolaci.cz/?s=%C5%A1pejle&paged=3

http://www.predskolaci.cz/?p=10554

http://www.mimibazar.cz/rodinne_fotografie.php?strana=4&typ=1&album=126687

http://tvorrenicko.blog.cz/galerie/jarni-dekorace-vl#73231634

http://www.slunicko-vsetin.cz/node/3694?size=_original

http://klubrybicka.blog.cz/rubrika/vytvarne-dilny

http://www.2b3design.com/?p=23

http://mijashop.cz/vajicka-kraslice/1228-velikonocni-zapich

http://www.moje-rodina.cz/tvoriva-dilna/velikonocni-tvoreni-zapich
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Netradičně zdobené velikonoční kraslice, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Kraslice zdobené krepovým papírem

Potřeby a 
pomůcky:

• vajíčka uvařená 
natvrdo nebo 
vyfouknutá
krepový papír 
různých barev
měkká podloţka 
(starý ručník)
miska s vodou
houbička
staré noviny
nůţky

• Vajíčka ovazujeme prouţky 
krepového papíru. Opatrně, ale 
pevně utahujeme.

• Vajíčka zaváţeme, ať se prouţky 
neodmotají.

• Vajíčko podrţíme v misce s vodou –
barva z krepového papíru se přenese 
na skořápku.

• Můţeme také vodu na skořápku 
nanášet namočenou houbičkou.

• Po uschnutí krepák odstraníme.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

3

 
 
Snímek 4 
 

Divoká vejce
• Vejce obarvíme běţnou 

barvou světlého odstínu. 

• Pomocí kousku ve vodě 

namočené a vyţdímané 

houby, kterou namáčíme do 

jiné tmavší barvy, naťukáme 

různé vzorky.

• Takto můţeme naťukat několik 

barev.

• Kaţdou částí houby získáme 

jiný vzorek.

• Pouţíváme odstínů barev, 

které se najdou v přírodě.
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Gumičková vajíčka
• Na bílé omotáme 

gumičku a namočíme do 

jedné, světlejší barvy.

• Po obarvení necháme 

vajíčko zaschnout a opět 

omotáme vajíčko další 

gumičkou. Tu původní 

nesnímáme.

• A opět obarvíme v tmavší 

barvě.

• Po obarvení a zaschnutí 

barvy gumičky  sejmeme.

5
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Vejce batikovaná cibulí

• Hrnec  plný vody přivedeme  do 

varu. 

• Do vařící se vody  vhodíme 

slupky z cibulí a necháme  je 

trochu spařit. Pak je vytáhneme.

• Do spařených cibulových 

mokrých slupek zabalíme vajíčka 

a zafixujeme je  gumičkami. Jak, 

to uţ záleţí na nás. Podle toho 

vzniknou různé ornamenty.

• Zabalená vajíčka vhodíme  do 

vroucí vody a povaříme

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Kraslice - koláţ
• Vytrhané obrázky pomocí 

lepidla Herkules lepíme na 

vajíčko.

• Postupujeme z jednoho 

bodu ke kterému postupně 

přidáváme další a další 

obrázky tak, abychom 

pokryli celý povrch vajíčka. 

• Musíme pouţít co nejmenší 

obrázky a zabránit tím 

zvlnění papíru. Kaţdý 

obrázek po nalepení 

uhladíme namočenými 

prsty. Necháme zaschnout.

7

 
 
Snímek 8 
 

Kraslice zdobené slupovacími

barvami • Můţete vyuţít zbytky 

slupovacích barev. 

• Předem si na fólii 

namalujeme různé 

motivy a necháme do 

druhého dne 

zaschnout.

• Prouţky barvy jsou 

velmi pruţné a dobře 

se i natahují.

8
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9

• Ozdobíme podle 

fantazie. 

• Pokud chceme 

kraslice uchovat i na 

další rok, nesmíme 

je skladovat blízko 

vedle sebe, aby se 

neslepily. 

• Můţeme je jednotlivě 

zabalit do 

mikrotenových sáčků
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10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Ubrousková technika
• Vybereme  si ubrousky s 

krásnými květinovými 

motivy a pouţijeme je k 

výzdobě bílých vajíček.

• Nejkrásnější vzory 

zakoupíme ve výtvarných 

potřebách, kde se prodávají 

i jednotlivě. 

• Sejmeme horní potištěnou 

vrstvu ubrousku a jemným 

štětcem namočeným do 

lepidla Herkules ji přilepíme 

na odmaštěné vajíčko. 

11
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Vajíčka ze „skla“

Potřeby: vyfouklé vejce, temperové barvy, špejle, 
modelína, lepidlo, cukr krystal, štětce. 

• Nejprve si rozmícháme temperové barvy (akrylové)-
nejlepší jsou pastelové odstíny. Barva musí být hustá. 

• Dobré je také přimíchat do barvy trochu tekutého lepidla. 

• Vejce navlékneme na špejli a z obou stran jej upevníme 
modelínou. 

• Na vejce naneseme štětcem barvu a necháme 
zaschnout. 
Neţ barva zaschne, nasypeme cukr do talířku a 
připravte si lepidlo a štětec. 

• Kdyţ je barva suchá, celé vejce potřete lepidlem 
Herkules a posypeme cukrem. 

12
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13

 
 

 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/1813-tvorte-s-nami/?navod=372

http://www.labuznik.com/article.php?ID=45

http://kultura-a-zabava.porad.cz/jina-zabava/navod/batikovana-velikonocni-vajicka.html

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/velikonoce

http://www.i-creative.cz/2010/02/28/techniky-zdobeni-velikonocnich-vajicek

http://bydleni.marianne.cz/clanek/558/kraslice.html

http://www.inspiraceanapady.wz.cz/techniky.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Trojrozměrné slepičky a kohoutci, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková
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Velikonoční kurník

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Návod - kurník

Co k tomu potřebujeme?

• Nůţky

• tvrdý papír - bílý a 

červený (oranţový)

• lepidlo

• šňůrka

• dřevěná bednička

• sláma

• vajíčka.

• Z tvrdého papíru 

naděláme kornouty, které 

nám poslouţí po otočení 

jako tělo slepičky -

kohouta. 

• Přidáme oči, hřebínek a 

zobák, nohy na šňůrce a 

křídla.

• Všechny usadíme do 

dřevěné bedničky 

vystlané slámou a 

vajíčky. 

3
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Kohoutci (slepičky) z květináčů

• Sedícího kohoutka vytvoříme 

polepením keramického 

květináče.

• K dekoraci můţeme vyuţít 

barevný papír, filc, peříčka, 

umělohmotná očka.

• Noţičky vytvoříme tak, ţe na 

šňůrku navlékneme korálky a 

přilepíme z vnitřní strany 

květináče.
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5

• Potřebujeme květináč, 

barevné papíry a 

disperzní lepidlo (např. 

Herkules).

• Květináč otočíme „vzhůru 

nohama“ a dozdobíme.

• Krom křidélek, zobáčku, 

… dotvoříme i trávu po 

obvodu květináče.
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6

Kašírujeme
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Co budeme potřebovat

• Noviny, karton, toaletní papír

• nůţky nebo řezací nůţ

• lepidlo na tapety

• lepidlo na papír (Herkules)

• barevná peříčka a vatové kuličky (ke zhotovení 

detailů)

• Štětec

• barvy na papír (ideálně tempery)

• dobrý nápad a zručné ruce

7

 
 
Snímek 8 
 

Postup výroby kašírované slípky

8

• Noviny nastříháme na 

kousky asi 4 x 4 cm velké.

• Podklad (v tomto případě 

čistou nádobu od kečupu) 

potřeme lepidlem na 

tapety a kousky novin na 

něj přilepíme a uhladíme.

• Celkem na podklad 

naneseme tři aţ čtyři 

vrstvy novin a necháme 

zaschnout
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9

• Připravíme si zdobení 

podle vlastního návrhu.

• Na slepičku můţeme 

pouţít ruličky z toaletního 

papíru, zobáček, 

kohoutek a křidélka z 

kartonu či barevných 

pírek a oči z vatových 

kuliček. 

• Přilepte obyčejným 

lepidlem.
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10

• Kdyţ vše pěkně drţí 

pohromadě, přetřeme 

dílko bílou barvou a 

opět necháme 

dokonale zaschnout.

• Následně pomalujte 

podle své fantazie a 

slepička je hotová!
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Nápady z krabiček o vajíček

11

 
 
Snímek 12 
 

12
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Stojánek ve tvaru slepičky

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://kreativni-inspirace.skola-loucany.cz/detail-inspirace/kurnik-21

http://kmk.wbs.cz/Tvorime-s-detmi.html

http://zena-in.cz/clanek/vytvarne-techniky-snadne-kasirovani/kategorie/tvorime

http://jahoda2020.blog.cz/0704/vyroba-velikonocni-vyzdoby

http://lenicky-zahradka.blog.cz/1004/velikonocni-slepicka

http://www.msskrivanek.cz/index.php?id=00000275
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Velikonoční slepičky a kohoutci, 1. – 5. ročník 

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

2

• Jaro definitivně přebírá vládu nad naší 
zeměpisnou šířkou.

• Zahrady se den ode dne více zelenají a barví 
květy prvních jarních odváţlivců. 

• Neskonalou radost ze zelených lístků mají také 
domácí zvířata.

• Pokud se slepice neprohánějí po vašem trávníku, 
tak se s chutí a fantazií pusťte do našich 
papírových.

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Slepička – pohyblivá křídla

• Děti vţdy dokáţe velmi dobře zaujmout cokoliv, s čím se 
dá hýbat, co se dá ohýbat, šroubovat, rozmontovávat. 

• A tak je načase, abychom si s nimi něco takového 
vytvořili. Stejně jako vţdy to nebude nic sloţitého a 
myslím si, ţe především menší děti budou takovouto 
slepičkou nadšené a o Velikonocích poslouţí nejen jako 
milá dekorace. 

Potřebovat budeme:
• Tvrdý bílý papír

barvy, fixy atd.
nůţky
tuţku
patentky, popř. puklice

3

 
 
Snímek 4 
 

4

• Tělo slepičky je vlastně 
taková hruška, které 
dokreslíme, oči a zobák. 
Hřebínek můţeme udělat 
zvlášť.

• Co určitě zvlášť udělat 
musíme jsou křídla. Stačí 
nakreslit jedno a to druhé 
potom obkreslit podle 
prvního (druhé křídlo má 
být zrcadlově tomu 
prvnímu).

• Aţ budeme mít nakresleno, 
přijde na řadu stříhání. 
Všechny díly pečlivě 
vystřihneme a vymalujeme. 
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5

• K nabarvení můţeme pouţít vodové nebo temperové 
barvy, fixy, popřípadě to, s čím se dětem dobře pracuje.

• Nahoru do křidélek uděláme opatrně dírku (například 
ostrou špičkou nůţek). 

• Stejně tak pod krček slepičce přijde na kaţdou stranu 
dírka. Do dírky v křidélku prostrčíme patentku (popř. 
sponku, které se říká puklice) a tu následně provlečeme 
i tělem. Ze zadu spojíme druhou části patentky (jestliţe 
pouţíváte puklici, stačí jen roztáhnout její noţičky).

• A pohyblivá slepička je na světě. Můţe vesele zamávat 
křidélky, popř. ji děti mohou nakreslit i kuřátko a to pod 
křídlo schovat.
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6
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Jednoduchá slepička

• Libovolný tvar slepičky 

ze čtvrtky potiskáme 

korkovou zátkou 

namočenou do barvy. 

• Vybarvíme hřebínek 

hnědou barvou a 

zobáček červenou. 

Černým fixem 

dokreslíme oko.

7
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Slepička z papírového tácku

8
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9

• Na výrobu slepičky budeme potřebovat:

- bílý papírový tácek

- kousek červeného a ţlutého barevného papíru

- ţinylkové („chlupaté“) drátky, peříčka

- sešívačku nebo tavicí pistoli, lepidlo

• Z červeného papíru si vystřihneme hřebínek, ze ţlutého 

trojúhelníček jako zobáček.

• Papírový tácek ohneme na polovinu a v ohybu z jedné strany 

kousek nastřihneme. Tam vlepíme hřebínek. Z druhé strany do 

ohybu vlepíme peříčka nebo ţinylkové drátky jako ocásek 

(pokud nemáte, můţete pouţít i kousky barevného papíru).

• Pak si z ţinylkových drátků nebo opět z papíru připravíme 

noţičky a vloţíme je do přehnutého tácku.

Potom uţ stačí sešívačkou sešít k sobě nebo slepit tavicí pistolí. 

Fixem slepičce domalovat křídla.

 
 

 
Snímek 10 
 

Prošívaná slepička
• Z bílé vlnité lepenky 

vystřihneme 2x tělíčko 

slepičky. Z barevných 

papírů dolepíme hřebínek, 

zobáček a oči. Pro 

zpevnění slepíme dvě 

slepičky k sobě.

Ve středu těla 

vystřihneme tvar vajíčka a 

jeho okraje propícháme 

velkou jehlou nebo 

šídlem. Dírky pak prošijte 

lurexovou nití nebo 

perlovkami.

10
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Snímek 12 
 

Košíček se slepičkou a kuřátky

• Košíček po obvodu 
procvakneme 
děrovačkou  a otvory 
provlékneme vlnu.

• Poté do košíčku 
zasuneme kuřátka se 
slepičkou a 
hezká dekorace vám 
zpříjemní čekání na 
jaro.

12
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Slepička s kuřátkem

13
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14

Potřebný materiál:
• čtvrtka
• vlnité lepenky - ţlutá, červená
• tuţka
• nůţky
• lepidlo
• černý fix
• 2 pohyblivé oči (menší a větší)
• bílá vlna nebo bavlnka

• Šablonku slepičky překreslíme na výkres a 
vystřihneme.

• Z vlnité červené lepenky vystřihneme hřebínek a 
zobáček.

• Ţlutá lepenka nám vytvoří tělo kuřátka.
• Jednotlivé díly včetně pohyblivých očí přilepíme.
• Kuřátku domalujeme černým fixem noţičky.
• Slepičce dokončíme křídla přilepením rozstříhané bílé 

vlny nebo bavlnky.
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Snímek 16 
 

Odkazy:

http://ekodilna.webgarden.cz/velikonoce

http://www.moje-rodina.cz/tvoriva-dilna/velikonocni-slepicka

http://www.predskolaci.cz/?tag=slepice

http://prvnitridy.webnode.cz/kreslime-a-vyrabime

http://www.i-creative.cz/2008/03/14/velikonocni-zapichy

http://www.vasedeti.cz/inspirace/hry-a-tvoreni-pro-predskolaky/vesele-jarne-velikonocni-tvoreni

http://www.magrata.cz/2011/03/vlnita-kvokajici-slepice.html

http://www2.bd-tova.cz/domu/hotove-dekorace/skladaci-figurky-velikonocni--jaro---udelej-si-sam--2.html

http://www.moje-rodina.cz/tvorime-s-detmi/slepicka-z-papiru

http://www.i-creative.cz/2008/03/17/velikonocni-prani-slepicka
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Jarní (velikonoční) věnce, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Jarní – velikonoční věnce

• Na výrobu jarních věnců můţeme vyuţít 

zakoupené korpusy (polystyren, proutí, sláma).

• Je moţné si vyrobit věneček vlastní.

• Můţeme  zuţitkovat i nepotřebný adventní 

věnec, který se přímo nabízí pro výrobu jarního 

věnce. Sejmeme z něj veškerou dekoraci, 

kterou si můţete uloţit pro příští Vánoce. 

2
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Korpusy - polystyren

Kruhový korpus
Korpus ve tvaru srdce

3

 
 
Snímek 4 
 

Korpusy ze slámy a proutí

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Polystyrenové korpusy

• Jsou vhodné především pro menší děti.

• Můţeme je polepovat papírem (ubrousková 

technika) nebo rozličným drobným materiálem 

jako je koření, luštěniny, obiloviny. 

• Nejvhodnější k lepení je disperzní  lepidlo 

(Herkules).

• Na uvedený korpus je moţné dekoraci také 

přišpendlit.

5
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Věnec omotaný pentlí

Věnec polepený drobným materiálem

6
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Další vyuţití polystyrenových korpusů

Omotaný zeleným krepovým 

papírem a dozdobený
Vyuţití ubrouskové techniky

7
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Vyuţití proutěných a slaměných věnců 

8
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9

• Připevnění 

dekorace k těmto 

věncům je 

náročnější.

• Je třeba vyuţít 

vázací drátek 

nebo tavnou 

pistoli.

 
 

 
Snímek 10 
 

Dalším řešením je vyuţití silnějšího drátku, 

na který navlékneme vyfouklá vajíčka a 

dozdobíme.

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

Odkazy:

http://jaruskyberusky.blog.cz/1003/velikonocni-venec

http://www.sijeme.ic.cz/velikonoce.html

http://www.kvetinka-jana.wbs.cz/Velikonocni-aranzma.html?framebreaker

http://www.rozmanitosti.eu/zbozi/7162/Venec---prouti-rezane---prumer-15-cm.htm

http://picasaweb.google.com/111981590913831444169?gsessionid=-ucHJUVsaPJmtF0JyQPyYg

http://chicada.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/velikonocni-vence-aneb-vyroba-velikonocni-dekorace.aspx

http://www.hejdy111.estranky.cz/fotoalbum/dekorace/velikonoce/06-velikonocni-venec-2.html

http://www.floristikaweb.cz/gallery.php?page=50&Lang=cs&gid=140

http://inspirativni.blog.cz/0903/jarni-venec

http://www.vytvarnadilnamc.estranky.cz/fotoalbum/-----namety-pro-tvoreni-s-detmi/vence-a-kvetinova-

aranzma/maruska.html

http://www.fler.cz/zbozi/polystyrenovy-korpus-srdce-582269
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Kraslice zdobené včelím voskem, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Zdobení kraslic voskem

• Velikonoční kraslice mají dlouhou historii. Vejce je 

totiţ odpradávna symbolem zrození ţivota a proto 

se kladla do hrobů zemřelých. Lidé věřili magické 

moci vajec a pomalovávaly je různými mystickými 

ornamenty. Dnes se sice od magie opustilo, ale 

vajíčka se barví nadále.

• Kraslice zdobené voskem dělíme podle technik:

a) vosková batika

b) reliéfní malování voskem

2
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Pomůcky pro obě techniky
• tuţka

• špendlík (nejlépe se skleněnou hlavičkou)

• barevné voskovky

• včelí vosk nebo parafín

• čajová svíčka

• drţák na vosk

• „Tvořítko“ vyrobíme tak, ţe do konce obyčejné 
tuţky zapíchneme špendlík.

• Ke zdobení kraslic pouţijeme voskovky (nejlepší 
jsou české), ke kterým přidáme trochu včelího 
vosku.  

3
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4

• Rozehřátý vosk nanášíme na 
skořápku vhodným tvořítkem.

• K rozehřátí vosku je nejlépe 
pouţít ohnutou hliníkovou lţíci 
upevněnou ve stojánku (hrnek 
naplněný pískem nebo hlínou). 
Lţíce s voskem se ohřívá 
svíčkou nebo malým 
kahánkem.

• K nanášení vosku se pouţívá 
špendlík v dřevěné násadce 
(tuţka) nebo tvarová tvořítka 
získaná vhodným zastřiţením 
konce ptačího brku:

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5
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Praktické rady

• Pokud je vosk málo rozehřátý špatně přilne na 
skořápku a malba je přerušovaná. 

• Ornamenty jsou tvořeny tečkami a protáhlými kapkami. 

• Špendlíkovou hlavičku namočíme do rozehřátého 
vosku a hned přiloţíme na vejce. Kaţdá tečka i 
kapka znamená jedno namočení do vosku.

• Pokud děláme kytičku, nebo jiný tvar, nikdy neměníme 
sklon pisátka ani směr tahu, ale otáčíme vajíčkem.

6
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Návody - ornamenty

7
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Vosková batika

• Na odmaštěné vajíčko naneseme vzor včelím voskem. 

• Doporučujeme nanášet špendlíkovou hlavičkou 

zapíchnutou do tuţky.

• Kaţdý dotyk vejce znamená jedna malá kapička 

rozehřátého vosku na skořápku.

• Při této technice pouţíváme povětšinou geometrické 

vzory. 

• Nakonec stačí navoskované vajíčko vnořit do chladné 

barvy a po zaschnutí teplým hadříkem otřít všechen 

vosk. Díky tomu tak vznikne na velikonočním vajíčku bílý 

vzor.

8
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Vícebarevná batika

Po prvním obarvení v nejsvětlejší barvě opět naneseme vosk, 

podruhé obarvíme, …… 

10
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Voskový reliéf
• Podobně jako u batiky 

naneseme voskové 

kapičky na povrch 

vejce, které je ale 

tentokrát jiţ obarvené.

• Vosk se tedy nestírá 

hadříkem a zůstává na 

vajíčku. 

• Doporučujeme zdobit 

různobarevným 

voskem, 

nejpouţívanější je bílý.

12
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13

 
 
Snímek 14 
 

Práce ţáků 1. ročníku

14
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Odkazy:

http://mojerecepty.sk/ceske-velikonocne-inspirace.html

http://www.pletenizpapiru.cz/malovani-kraslic

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/kraslice/kraslice-zdobene-voskem.html

http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi

http://maarkeetky.blog.cz/0707/vajicka-malovana-voskem

http://www.velikonoce.org/velikonocni-kraslice

http://www.velikonocnivejce.cz/nase-produkty/kraslice

http://vanoce-silvestr.cz/velikonoce/velikonocni-kraslice

http://alik.idnes.cz/kraslice-tradicni-i-pecene-v-troube-duk-/alik-alikoviny.asp?c=A100403_094728_alik-aliko

http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=34&t=1895191&st=0&sk=t&sd=a&start=192
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Velikonoční kraslice – textil, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Stuhy

• Bílá vejce ováţeme tenkou 
saténovou stuţkou. 

• Aby neklouzala, přichytíme 
ji  raději disperzním 
lepidlem a  vytvoříme 
pevnou mašli.

• Po zaschnutí stuhy 
můţeme vajíčko ještě 
dozdobit papírovými 
růţičkami, které koupíme v 
galanterii. 
Ke stuze je přichytíme 
tavnou pistolí.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Obháčkované kraslice

3

Pro menší děti jsou tyto obrázky 

spíše pro inspiraci.

K obháčkování kraslic nám 

postačí umět základní techniky 

háčkování.

 
 
Snímek 4 
 

Omotávané kraslice

4

• Materiál a pomůcky, 

které budeme 

potřebovat:

- vyfouknutá vajíčka nebo 

polystyrénová (pokud 

chceme tvořit s dětmi)

- lepidlo (postačí 

Herkules)

- štětec (nejlépe tenčí)

- miska na lepidlo

- bavlnka perlovka

- vlhčené ubrousky (na 

utření rukou) 

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

• Nejprve potřeme lepidlem malé kolečko na horní straně vajíčka, 
přiloţíme bavlnku a špičkou prstu formujeme očko s co nejmenším 
průměrem (je dobré si pomáhat například párátkem nebo vlastním 
nehtem). 

• Vajíčko drţíme v levé ruce a pravou rukou pozvolna omotáváme 
jednu řadu za druhou ve směru hodinových ručiček. Jednotlivé 
řady musí těsně přiléhaly. 

• Fyzikální vlastnosti vajíčka praví, ţe bavlnkou „lze vajíčko 
omotávat pouze do poloviny“ a tak poté co uţ začne být obtíţné 
udrţet „absolutní těsnost“ mezi řadami, bavlnku ustřihneme a 
konec pěkně uhladíme do ztracena (pomoci si můţete druhou 
stranou štětce). 

• Stejně omotávejte vajíčko i z druhé strany a to tak dlouho, aţ se 
obě strany spojí. Ustřiţený konec bavlnky opět lehounce potřete 
lepidlem a špičatým koncem štětce hezky zapracujte do ztracena.

 
 

 
Snímek 6 
 

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

7

 
 

 
Snímek 8 
 

Krajka
Materiál a popis výroby:

• Potřebujete vyfouknuté 

vejce, ale můţe být 

i dekorační vejce z plastu 

nebo polystyrenu. 

• Tkanou savou textilii, např. 

bavlněnou látku, lepidlo 

• Herkules,

• prýmek nebo krajku 

a stuţku na zavěšení.

• Pokud nepouţijete 

opravdové vejce, zvolte 

dobře vhodné lepidlo 

na váš materiál.

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

9

• Střih na vajíčko má několik 

stejných dílků a jejich počet 

můţe být různý podle našeho 

záměru dekorování.

• Vejce můţe být půlené, 

čtvrcené nebo i z velmi úzkých 

osmi dílků nebo různě jinak 

kombinované.

• Díly se lepí těsně vedle sebe 

tak, aby se nepřekrývaly 

a nakonec se tyto spoje zakryjí 

ozdobným prýmkem.

• Dílky střiháme šikmo poloţené, 

aby se snadněji přizpůsobily 

oblému tvaru vajíčka. 

• Tvar střihu dobře 

vidíte na obrázku. 

Nabízím vám 

varianty pro 1/2, 

1/4 a 1/8 vejce. 

Délka stuţky na 

nalepení je 16 aţ 

64 cm podle toho, 

kolikadílnou 

variantu zvolíte.

A - 1/4 dílek - 4x

B - 1/8 dílek - 8x

C - 1/2 dílek - 2x

 
 
Snímek 10 
 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

• Nejprve si rozvrhneme části 

vajíčka a okraje dílků si 

nakreslíme tuţkou na 

skořápku.

• Natřeme jeden dílek lepidlem 

přesně podle předkreslených 

čar a nalepíme vystřiţený 

kousek látky.

• Jakmile lepidlo zaschne, 

zastřihneme drobnými 

nůţkami okraje látky přesně 

podle tvaru dílku.

• Stejný postup opakujeme s 

kaţdým dílkem, aţ je vejce 

kompletní.

• Nalepíme prýmky, stuţky 

nebo krajky na místa, kde 

se jednotlivé dílky látek 

potkávají.

• Jakmile je lepidlo dokonale 

zaschlé a stuţky dobře drţí, 

přišijeme mašličku a stuţku 

na zavěšení.

 
 

 
Snímek 12 
 

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Odkazy:

http://www.daniela-kocian.estranky.cz/clanky/kraslice/polepovane-kraslice.html

http://bydleni.marianne.cz/clanek/558/kraslice.html

http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=3524542

http://www.rucniprace.cz/velikonocni-dekorace-3.php

http://www.fler.cz/zbozi/hackovane-kraslice-734951

http://www.saruman.cz/Velikonocni-kraslice

http://www.coricamo.cz/set,92512,kraslice-s-kvty-b-sikora-malyjurek.htm

http://manufaktura-u-ro.blogspot.com/2008/03/velikonoce-kraslice-2.html

http://bydleni.marianne.cz/clanek/558/kraslice.html

http://www.sijeme-pro-panenky.cz/magazin/dekorace/velikonoce-a-jaro/107-velikonocni-vajicko

http://www.brydova.cz/napady/dekorace/397-omotane-kraslice

http://www.svetcz.com/index.php?strana=navkraslice1
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Kraslice zdobené drobným materiálem, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Zdobení kraslic drobným 

materiálem • Polepování kraslic, bílých či 

obarvených vyfouklých 

vajíček, je velice oblíbenou 

technikou.

• Nejvhodnějším lepidlem je 

lepidlo disperzní (Herkules), 

které po zaschnutí 

zesklovatí a není na vajíčku 

vidět.

• Lepidlo můţeme nanášet 

štětečkem nebo špejlí.

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Zdobení flitry

• V jednoduchosti je krása,  

barevné flitry vypadají 

pěkně na bílých a jemně 

béţových vajíčkách, 

kdeţto bílé flitry promění 

hnědé vajíčko v malý 

šperk.

• Flitry se hodí na zdobení 

vajíček i proto, ţe téměř 

nic neváţí a dekoraci 

zbytečně nezatíţí.

3

 
 
Snímek 4 
 

Luštěniny

• Jednotlivé druhy semínek a luštěnin si rozdělíme podle 

barev nebo velikosti do malých mističek. 

• Lepidlem začneme po vejci postupně kreslit různé tvary 

- vlnky, kolečka, pruhy, apod. a plochu, na které je 

naneseno lepidlo následně vloţíme do misky se 

semínky.

• Necháme malou chvíli v misce, poté vyjmeme, 

nadbytečná semínka odstraníme a necháme lepidlo na 

vejci ještě chvilku zaschnout. 

• Po dokončení zdobení přestříkneme vejce bezbarvým 

lakem ve spreji a necháme dostatečně zaschnout..

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Ovesné vločky

6

• Velmi oblíbeným 

materiálem k 

polepování vajíček 

jsou ovesné vločky.

• Dobře se s nimi 

pracuje a nejsou 

finančně náročné.

• Přirozeně vypadají na 

neobarvených 

vajíčkách, ale nejlépe 

vyniknou na černých 

(černá tuš).

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Těstoviny
• Rozličné tvary těstovin nás  

lákají k barvení, lepení, 

navlékání na nit a drát, 

aranţování ...

• Na dozdobení vajíček se

hodí drobné tvary 

(nudličky, kytičky, 

písmenka), které

nebarvíme.

• Pokud má vejce tmavší 

odstín (zelený, červený, 

modrý, hnedý), budou se

na něm světlé těstoviny

skvěle vynímat.  

7

 
 
Snímek 8 
 

8

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Odpad z kancelářské děrovačky

• Vajíčka můţeme také ozdobit 

„odpadem“ z kancelářské 

děrovačky.

• Cíleně si vytvoříme materiál k 

lepení z barevných papírů.

• Prosté nalepení barevných 

koleček umí vytvořit na vajíčku 

hezký vzorek, navíc tuto 

techniku  zvládnou i malé děti. 

9

 
 

 
Snímek 10 
 

Skořápky
• Některá vajíčka 

rozbijeme a úlomky 

skořápek jednoduše 

nalepujeme do 

mozaiky na další 

vajíčko. 

Nechceme-li kupovat 

barvičky na vejce a 

přesto chcete mít 

nalepené úlomky 

barevné, je moţné je 

nabarvit lihovými fixy. 

10

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

• Máme-li  jen bílá a 
hnědá vajíčka, 
ţádný problém! 

• Efektivní dekorace 
můţe vzniknout i 
kombinací těchto 
dvou pro vajíčka 
přirozených barev.

• Samozřejmě je 
moţné je obarvit 
pastelovými tóny a 
pak loupat a tříštit 
skořápky a lepit a 
lepit a kombinovat a 
zkoušet…

 
 
Snímek 12 
 

Korálky

12

 
 

 



 
Snímek 13 
 

Papírové vystřihovánky

13

 
 

 
Snímek 14 
 

Odkazy:

http://www.mimibazar.cz/navod.php?id=6716

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni-dekor/113185/vyrobte-si-s-detmi-tak-trochu-jine-

kraslice.html

http://prima-receptar.cz/kraslice-vyrobene-detmi

http://anomis.blog.cz/1003/velikonoce

http://www.pletenizpapiru.cz/7156/velikonocni-vajicka

http://mojerecepty.sk/sedmikraskova-vejce-a-s-hoblinkami.html

http://www.i-creative.cz/2010/02/28/techniky-zdobeni-velikonocnich-vajicek

http://www.erica.cz/pagesdekorace/dekvelikonocni.htm

http://www.femina.cz/magazin/velikonoce/skorapkova-vajicka.html

http://mojerecepty.sk/malovana-vejce-a-s-koralky.html
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Snímek 1 
 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Veselá vajíčka, 1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková

 
 

 
Snímek 2 
 

Veselá velikonoční vajíčka

• V průběhu staletí se z Velikonoc stal spíše veselý, 

velmi optimistický svátek, oslava příchodu jara po 

dlouhé zimě. A tomu také odpovídá charakter 

velikonoční dekorace. 

• Většina hospodyněk (ale i hospodářů) si v tuto dobu 

zkrášlí svůj interiér minimálně jarním úklidem a 

alespoň symbolickou velikonoční výzdobou. Ta ovšem 

můţe být mnohem originálnější neţ zajíc na okně a 

mísa narychlo obarvených vajíček na vašem stole! 

2

 
 

 



 
Snímek 3 
 

Zajíčci

• Velice jednoduchými 
kraslicemi jsou ty, které 
vznikají nalepováním či 
dokreslováním. 

• Mohou mít funkci zápichu 
nebo je můţeme jen poloţit 
na ošatku.

• A proč veselá – no usmívají 
se.

3

 
 
Snímek 4 
 

Panáčci • Opět u dalšího zdobeného 
vajíčka je na prvním místě 
úsměv – veselý obličej.

• Připravíme si barevný 
stojánek, smotáme 
kornoutek z barevného 
papíru, který pouţijeme 
jako čepici. 

• můţeme přidělat vlasy, ty si 
uděláme tak, ţe ustřihneme 
obdélník papíru, který z 
delší strany nastříháme na 
tenké prouţky,stříháme tak 
do 2/3 aby obdélník zůstal 
celý a podlepíme to do 
čepice a společně 
přiděláme k vajíčku.

4

 
 

 



 
Snímek 5 
 

Papírové kloboučky
• Z krabičky na vajíčka 

si vystřihneme dno 
(část pro jedno 
vajíčko)  a vytvoříme 
vrch kloboučku .

• Z tvrdého papíru si 
vystřihneme kruh s 
větším průměrem ( asi 
o 1,5cm) neţ máme 
vrch kloboučku. 
Prostředek 
vystřihneme nůţkami  
a vznikne nám lem 
kloboučku. Dílky 
spojíme a dozdobíme. 

5

 
 

 
Snímek 6 
 

Veselé obličeje mohou být nejen 

dokresleny,  ale i domalovány. Čepeček je 

vytvořen namotanou bavlnkou na vyšívání.

6

 
 

 



 
Snímek 7 
 

Berušky

7

• Oblíbeným jarním 

(veselým) motivem 

jsou berušky.

• Berušky můţeme 

zakoupit a nalepit 

přímo na vajíčka.

• Hezky vypadá i 

vajíčko – Beruška.

 
 
Snímek 8 
 

8

Malovaná vajíčka

 
 

 



 
Snímek 9 
 

Ubrousková technika

• Veselé obrázky můţeme 

na vajíčko přenést 

ubrouskovou technikou.

• Vystřihneme motiv na 

ubrousku, odstraníme 

spodní vrstvy a vrchní –

obrázek, přilepíme 

pomocí lepidla Herkules 

na vajíčka.

9

 
 

 
Snímek 10 
 

10

Zvířátka z 

vajíček tvořená 

nalepováním 

filcových částí

 
 

 



 
Snímek 11 
 

11

 
 
Snímek 12 
 

Odkazy:

http://darmarka.webnode.cz/velikonoce

http://www.predskolaci.cz/?p=5385

http://www.sashe.sk/Liloo/detail/vesele-kraslice

http://www.topkonicek.cz/rucni-prace/137-pan-vajicko---zapich-do-kvetinace

http://www.predskolaci.cz/?p=10482

http://www.jihlavske-listy.cz/88-velikonocni-fotosoutez-2010.html

http://www.brana-bydleni.cz/barvy-velikonoc

http://www.hhanky.estranky.cz/clanky/postupy---napady/zviratka-z-vajicek-a-neco-navic-.html
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Základní škola Benešov, Jiráskova 888

Výtvarná výchova I.

Lidové zvyky a obyčeje:  Konec jara a začátek léta, 

1. – 5. ročník

Mgr. Jaroslava Jiro Sedláčková 

 
 

 
Snímek 2 
 

Příroda se probudila…..

a pro lidi nastal čas

práce na polích a 

zahradách. Na zábavu 

mnoho času nezbývalo. 

Ale přesto se našla chvíle, 

Kdy se lidé sešli, 

pohovořili či si společně 

zazpívali. 
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Filipojakubská noc

• Poslední dubnová noc je tradičně ve znamení čar a 
kouzel. Od středověku se věřilo, ţe existuji dny, kdy 
mají zlé síly větší moc neţ jindy. A právě 
Filipojakubská noc (Čarodějnice) mezi ně patří.

• Podle pověstí se o této noci na rozcestích a 
návrších shromaţďují čarodějnice, bosorky či jiné 
ţenštiny obdařené magickou mocí. 

• Lidé se proti těmto silám bránili. Dveře domů se 
opatřovaly kříţkem, před vrata a na dvůr se 
zapichovaly pruty a pichlavé trní, jinde vidle a 
košťata. 
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Snímek 4 

Pálení čarodějnic

• K poslední dubnové 

noci také neodlučně 

patří charakteristický 

zvyk pálení ohňů, který 

se dodrţuje dodnes. 

Oheň se pálí na 

nejvyšším místě v obci. 

Postupem doby se 

z výročních ohňů stalo 

„pálení čarodějnic“.
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Přeskakování ohně

• Oheň jako ţivel první 

kategorie má moc 

nejen zmaru, ale i 

zdaru – jako zdroj 

světla a tepla. Očišťuje 

od zlých sil. Lidé ho 

proto přeskakují a 

nabíjejí se jeho silou.
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Stavění máje

• O poslední dubnové noci se na některých místech 

dodrţuje další tradice – stavění máje.

• Máje stavěli chlapci svým dívkám, poddaní své vrchnosti 

a v posledních letech se stavějí i máje obecní.

• Máj představuje především symbol jara a v případě 

májek pro dívky i symbol lásky. V některých obcích se 

při stavění máje zpívá a tančí. Lidé tak vyjadřují radost  

a optimismus.
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• Jedná se vysoký, 

opracovaný kmen, 

většinou smrkového 

stromu. Zelené větvičky 

se na špičce 

neopracovávají a zdobí 

se věncem a pentlemi.

• V některých oblastech 

se na vršek smrkového 

stromu přivazuje mladá 

ozdobená břízka.
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Letnice

• Letnice slavíme sedm týdnů po Velikonocích, jde vlastně  
o jejich vyvrcholení. Letnice znamenaly svátky letního 
slunovratu, začátek sklizně. 

• Postupem času se propojily s křesťanskými 
Svatodušními svátky, které měly jiný význam (seslání 
Ducha svatého).

• Svátky trvaly dva dny. Neděle byla ve znamení 
církevních oslav, k pondělí patřily veselice.

• Pro křesťanské Svatodušní svátky je typická červená 
barva a květinami bohatě vyzdobené kostely.
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Svatodušní svátky
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Snímek 12 
 

Lidové letnice
• O lidových letnicích se chasa přestrojí za krále a královnu, 

ovine se stromovou kůrou, okrášlí se květinami. Královská 

druţina napodobuje zvláštními obřady svatbu krále 

s královnou. Hledají ţenicha krále pro králku a naopak.

• Chodívají s průvodem po domech, prosí o dárky, chválí i haní 

hospodáře, jeho rodinu, čeleď. 

• V některých krajích je tato tradice nazývána jako jízda králů, 

hra na krále nebo královský průvod.

• V tento den se často připravovalo pečivo, které také slouţilo 

jako obětní. Házelo se do studánek nebo se nosilo na hroby 

zemřelých. 

12
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Jízda králů
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Snímek 14 
 

Obilí dozrává a začíná čas skliní.
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Odkazy:

http://www.diacel.cz/index.php?page=foto09

http://www.belec.cz/index.asp?menu=631&record=3992

http://slavonie.org/2010/06/16/den-svatojansky/

http://www.asistentka.cz/node/4879 

http://jiznimorava.fkaleidoskop.cz/muzea-s-vyznamnymi-etnografickymi-sbirkami 

http://www.vysokoskolaci.info/?stranka=fotogalerie

http://www.amber-trail.cz/cz/sindex5.php?idvyrb=2&akc=detail

http://www.ifotovideo.cz/galerie/newsletter-jaro/

http://druidova.mysteria.cz/KELTSKY_ROK/Letnice.htm
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