
Ahoj holky a kluci, 

Jak se máte? Posílám Vám zase pár nápadů, jak zahnat nudu. A taky 

trochu toho čtení, ať máte přehled. Už to začíná být dlouhé bez 

kámošů, to je pak člověk rád, že má sourozence a rodiče. Máme 

možnost si uvědomit, jak rodina a přátelé jsou v našem životě 

důležití. Moc mi chybíte! 

 

 

  



Začíná nám duben a já už přemýšlím, jak koho napálím, proč? 

Protože bude APRÍÍL! 

Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben.  

Možná už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými 

zlomyslnostmi. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu 

ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. Podařilo se ti také 

někoho napálit? 

Tatínek má beze sporu, svoje nervy na kusy, 

Když si lehl pod peřinu, měl tam čtyři kaktusy. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vtip
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zima
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro


V dubnu už zima s konečnou platností pro tento rok odchází, i když 

ještě pozlobí a zatne drápky. V dubnu bývá velice proměnlivé počasí, 

aprílové, jak se v jiných jazycích tomuto měsíci říká.  

Víte, ve kterých? Já jsem věděla o několika státech, ale další jsem si 

musela najít. Zajímavý je tento odkaz:  

https://kalendar.beda.cz/nazvy-mesicu-v-roce-v-ruznych-jazycich 

 zde je možné si prohlédnout slepou mapu, zkusit si pojmenovat 

názvy států a taky zjistit, jak se měsícům v roce říká jinde na 

světě. 

Duben je dost rozpustilý, 

pokouší nás, to já vím. 

Různé žerty, kousky tropí, 

nejvíc zlobí počasím. 

 

Duben bývá čtvrtý v roce, 

jiný duben není, 

na dubnu je nejzvláštnější, 

že počasí mění. 

 

Někdy svítí, jindy prší, 

občas do nás vítr strčí. 

Do konce i vločka spadne, 

to když měsíc duben vládne. 

 

 

https://kalendar.beda.cz/nazvy-mesicu-v-roce-v-ruznych-jazycich


Říká se: 

V dubnu se za jeden jediný den i devatero druhů počasí sejde. 

Zaznamenáme takový den? 

Jaké počasí se za den vystřídá? 

 jasno, polojasno, zataženo, déšť, déšť se sluncem (bude duha?), 

vítr, mlha, mráz, sníh… 

          

  

    

Co chceme, aby sluníčko 

zahřálo?  

Můžeš nakreslit na čtvrtku 

kytičky, zvířátka, nebo třeba 

maminku… a dolepit sluníčko.  



Někdo je miluje a někdo se 

k nim nezná, rozhodně to 

jsou nejvýznamnější 

křesťanské svátky. Víte, které 

to jsou? Přeci VELIKONOCE! 

Jsou to svátky pohyblivé. Slaví se v době od 22. března - do  

25. dubna, určuje se to, podle prvního jarního úplňku. Pro naše 

předky v dávné minulosti měl největší význam začátek jara – 

víte proč? Byl to začátek nového 

zemědělského roku. 

 

Naposledy jsem Vám vyprávěla o 

Květné neděli. Zmínila jsem se, že 

po ní začíná velikonoční pašijový 

týden. 

 

 

Začíná se honěním Jidáše na Škaredou 

středu. 8. dubna (sazometnou) 

Chlapci běhali po vesnici s dřevěnými 

řehtačkami, honili jednoho z chlapců, 

který se prohlásil za Jidáše, řehtáním 

nahrazovali zvonění zvonů, které 

podle legendy odletěly do Říma.(Jidáš 

byl jedním z učedníků Ježíše. Jidáš 

Ježíše zradil, a to vedlo k ukřižování 

Ježíše). A co třeba běhat s řehtačkou 

po obýváku – to se asi mamince 

nebude líbit že?  



9. dubna - Zelený čtvrtek 

Zelený čtvrtek přinášel řadu pověr. Člověk by si měl pochutnat na 
něčem zeleném, prý to zaručí celoroční zdraví. Co znáte dobrého 
zeleného? Také se v tento den peče sladké kynuté pečivo tzv. jidášky. 
Z těsta se vyválí válečky. Ty znázorňují provaz, jímž se zrádný Jidáš 
oběsil. Těsto se stáčí do tvaru figury, nebo do různých geometrických 
tvarů. Pokud nebudete s maminkou péct jidášky, můžete zkusit 
vytvarovat tvary jidášků z modelíny.  

 

Recept: 

Tradiční kynuté pečivo se jedlo ještě vlahé, obřadně pokapané 

medem. Na „lepší jidášky“ budete potřebovat: 

Na 20 dkg polohrubé mouky se přidá 9 dkg másla, cca 4dkg cukru, 2 

žloutky, citronová kůra, vanilka a 1 dkg droždí rozdělaný teplou 

smetanou. 

  



10. dubna  - Velký pátek  

Je to den nejpřísnějšího půstu a mnoha rituálů. Takže doufám, že jste 

se včera nacpali špenátu , nebo lépe jidášků. A dnešní pátek nás 

čeká zajímavé dobrodružství. Ráno má totiž člověk vyběhnout do 

přírody omýt se rosou nebo proudící vodou – ideálně vodou od 

mlýna, tak pozor, ať vás to nesemele. Pak má jít do sadu a před 

každým stromem poděkovat za příští úrodu. Velký pátek je také 

jediný den v roce, kdy se země otevře a vydává své poklady. Tak kdo 

jde hledat poklad? V tento den platil zákaz cokoliv dělat se zemí (rýt, 

sít, sázet, okopávat) a také cokoliv připravovat v kuchyni.  

K tomuto kolu, můžeš dokreslit mlýn.

 

 



11. dubna - Bílá sobota (vzkříšení) 

Sobota byla posledním dnem půstu. Jmenuje se podle bílých plášťů, 

podle oblečení lidí nově křtěných. Lidé si bílou barvu spojovali 

s čistotou. Poprvé od středy se rozezněly zvony a zapálila se velká 

svíce, kterou se rozsvítilo světlo v kostele. Uhlíky z ohně byly moc 

cenné, protože se vkládaly do novostaveb a lidé věřili, že je ochrání 

před požárem.  

12. dubna - Hod boží velikonoční 

Je velmi významný hodovní den. Mazanec, beránek, nádivka, vajíčka 

– všechno jídlo se nechalo v kostele posvětit a pak se pojídalo. Mezi 

členy rodiny se má rozdělit svěcené 

vajíčko, tím se zajistí soudružnost 

rodiny. Nikdo neodejde z domu, 

nezemře, a pokud by přeci jen 

zabloudil, vzpomene si, s kým jedl 

velikonoční vajíčko a vrátí se domů. 

 

Vajíčka ze samotvrdnoucí hmoty s vytlačovanou krajkou: 

 



13. dubna - Velikonoční pondělí – pomlázka 

Veledůležitý den z pohledu lidového! Od časného rána je tento den 

naplněný očekáváním, radostí a výskotem. Je to den jarní magie. 

Kouzlo, které pomocí živoucí síly rašícího proutku, pro umocnění ještě 

spleteného v cop (pomlázku) předává svou sílu tělu. Někomu se to 

celé může zdát jako nepříjemná záležitost, přeci jenom, nechat se 

vytáhnout z vyhřátého pelíšku, dostat našleháno pomlázkou a někde 

být dokonce polita vodou! No a pak koledníka obdarovat za tento 

úžasný zážitek krásnou kraslicí (ne čokoládou)? Zdá se to možná 

bláznivé udržovat tuto tradici, ale v dávných dobách bylo považováno 

za neštěstí, pokud koledníci vynechali stavení. Podle pověry by 

opomenutá dívka do roka uschla. Přála bych si, aby dívky neusychaly. 

U nás jsou dveře koledníkům vždy otevřené a u Vás? 

  



Kraslice 

Pro koledníky se mají chystat vařená vajíčka (vejdumky ne). 

Nejoblíbenější barvou je červená – barva lásky, barva tepla, života, 

krve, ochrany člověka, stavení i domácích zvířátek. 

Zjistily jste holčičky kolik technik zdobení vajíček existuje? Je jich moc 

a některé jsou strašně pracné. Jak zdobíte vajíčka vy? Já mám 

nejraději tzv. rezervování vzoru rostlinným materiálem. Zní to strašně 

složitě, ale znamená to ozdobit vajíčka jarními lístky a uvařit je 

v cibulových šlupkách, nebo jdou i jiné přírodní barvičky. 

 

Pomlázka 

Hrdostí každého koledníka je umět uplést vlastní pomlázku. A co vy 
kluci, umíte to? Když jde větší skupina koledníků nosívá jeden 
koledník velký „tatar“ na který po cestě nasbírá barevné pentle. Ty už 
má mít každá dívka připravené a samozřejmě také krasličky – 
obarvená vajíčka. K obchůzce s pomlázkou patří koleda. Jakou říkáte 
vy? Proky říká tuhle:       

Holky ty jsou samý smích, 

Já je šlehám po sukních. 

Obíháme všechny dvory, 

holky lezou do komory. 

Přibouchly si kolenem, 

my ty holky proženem! 



Návod na pletení pomlázky: 

 

  



Hry:  

Hledat typy na hry je trochu obtížnější, přeci jen, je lepší když je nás 

na hry více. Ale snažím se  

 Hledání kraslice 

Vajíčko můžeme namalovat na papír, nebo to může být doopravdické 

vajíčko. Lepší ale bude, když ho uvaříte, aby na něho někdo třeba 

nešlápl a nezůstal žloutek mamce na koberci. A pak ho někam 

v pokojíku schováme, tak aby to sourozenec neviděl (jde třeba za 

dveře). Pak kraslici hledá, když se k ní blíží, můžete začít třeba pípat 

jako kuřátko. 

 Vajíčka se kutálejí 

No tak děcka tohle je trochu praštěná hra. Tak by se vám mohla líbit. 

Jednoduše si máte lehnout na zem a kutálet se jako vajíčko. Nesmíte 

do ničeho narazit, jinak se rozbijete a vypadáváte ze hry  

 Překážková dráha 

Zkuste si postavit překážkovou dráhu a dokutálet „vajíčko“ (třeba 

balonek) do cíle, nebo donést na lžíci, nebo pálce… 

 

Jeden vtípek na konec: 

„Ten tvůj toustovač vůbec nefunguje!?“ 

„Babi nech můj laptop na pokoji!“ 

  



A vlastně jsem chtěla dát ještě něco pro kutily, třeba kdyby vám zbylo 

pár proutků z pomlázky. Mějte se hezky a já se zase ozvu. Pokud mi 

někdo bude chtít poslat pozdrav, můžete klidně poslat na telefon, 

mám i WhatsApp (775323301).  

   

  



Nápady na velikonoční tvoření: 

 

   

  

   



   

  

  

PS: příště si povíme něco o čarodějnicích a hadech, tak ahoj!  



 

 


