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1. Masopustní masky 

Masopust neboli fašank býval vyplněn svatbami, zabijačkami a návštěvami rodiny a známých. Poslední 

tři dny vrcholilo veselí tohoto období, hospodyně smažily koblihy nebo boží milosti. Na konci 

masopustu chodívaly po dědinách masopustní průvody masek doprovázené muzikou a tancem. Mezi 

maškarami nesměl chybět například medvěd, smrtka, babka s nůší, kůň a postava pohřebenáře 

či slaměného, maskovaného slámou nebo hrachovinou. Úlohou masek bylo dělat šprýmy a bavit 

přihlížející. V minulosti měla každá maska svůj magický význam, přesný řád a svou funkci. Věřilo se 

například, že tanec s medvědem měl význam pro dobrou úrodu konopí a lnu. V některých obcích 

na Slovácku jsou tradiční také fašankářské průvody, ve kterých tanečníci tančí šablový neboli mečový 

tanec. V domácnostech, které navštíví a kde zatancují, dostávají výslužku. Masopustní obchůzka vždy 

pokračovala tancem a zpěvem v místní hospodě až do půlnoci, kdy se fašank zakončoval. 

VIDEO: Pojď se podívat na archivní záběry z masopustních obchůzek! 

Masopustní obchůzka na Slovácku 

ÚKOL: Vybarvi masky, které jsou součástí masopustní obchůzky. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C8Kmc67EjuI
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2. Postní období 

Popeleční středou, kdy kněz v kostele uděluje věřícím tzv. popelec, začíná předvelikonoční postní 

období. Trvá 40 dnů a je to doba příprav na největší křesťanské svátky. Základními mezníky postní doby 

byly neděle, které měly specifické názvy: Černá, Pražná, Kýchavná, Družebná, Smrtná a Květná, a ke 

každé z nich se vázal nějaký zvyk spojený s časem jara. Půst se dodržoval velmi přísně, celou dobu se 

nejedlo maso, častým jídlem byla polévka, kaše a naklíčený hrách, tzv. pučálka. Ženy drávaly peří, 

děvčata vyšívala, zpívaly se náboženské písně a večer se pak celá rodina společně modlila růženec. 

Nesměly se pořádat taneční zábavy, muzikanti nesměli hrát a nekonaly se svatby. Za děvčaty se chodilo 

za tmy nebo jen v neděli. Liturgickou barvou půstu je barva fialová a ženy v tuto dobu oblékaly do 

kostela tmavou barvu oděvu. 

VIDEO: Poslechni si, jak vzpomíná na postní období pamětnice ze Strážnice. 

Postní období 

ÚKOL:  Vyhledej ve čtyřsměrce tato slova: KOSTEL, POPELEC, NEDĚLE, ČERNÁ, KÝCHAVNÁ, SMRTNÁ, 

JARO, PŮST, POLÉVKA, PUČÁLKA, MODLITBA, FIALOVÁ 

Ze zbývajících písmen poskládej tajenku. 

 

A P P A K L Á Č U P O P 

K Ů K O S T E L S Á Č O 

V S T J A R O N Í N E P 

É T Á V O L A I F T R E 

L D N E D Ě L E O R N L 

O B Á N V A CH Ý K M Á E 

P M O D L I T B A S A C 

 

TAJENKA:      …………………………………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=akik-TyfYG0
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3. Jarní práce, úklid a zdobení obydlí 

 V době půstu se zahajoval nový hospodářský rok. Bylo potřeba připravit půdu na jarní zemědělské 

práce, případně opravit nářadí a nástroje. Rolníkův rok začínal orbou, na ni se rolník pěkně obléknul 

nebo si vzal alespoň čistou košili. Když poprvé vyjížděl s kravami nebo koňmi na pole, udělal před 

dobytkem na zemi kříž, aby se mu celý rok dařilo. Jarní období s sebou neslo symboliku začátku něčeho 

nového a konce špatného. K jarnímu období tedy patřila předvelikonoční očista, kdy se líčilo obydlí, v 

domě a hospodářských prostorách se konal velký úklid. Drhlo se všechno nádobí, pralo se oblečení, 

myla se okna a drhla se zem. Kromě úklidu se kladl důraz také na ozdobení obydlí. Ženy malovaly 

ornamenty na stěny okolo ohniště, případně si vypomohly bramborovými tiskátky, hliněná podlaha se 

zdobila dekorem vylévaným vodou, ornamenty se také malovaly mýdlem na okenní tabulky. Moukou 

a pískem se zdobila místa před domem či na návsi. 

ÚKOL: Domaluj ornament na prázdnou polovinu okna. 
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4. Vynášení Smrti − Morena 

Vynášení Smrti, které se na východní Moravě říkalo Morena nebo také Mařena, patří ke starodávným 

zvykům.  Odehrávalo  se  na  Smrtnou  neděli  a  znamenalo  přechod  od  zimy  k létu.  Morena  jako  

negativní symbol byla vynášena ven ze vsi a ničena vhozením do řeky nebo spálením. Morena měla  

nejčastěji podobu figuríny na tyčce, byla vytvořená ze slámy, výdumků z vajec navlečených do řetězu, 

který měla okolo krku, a oblečená byla do kroje či starých ženských šatů.  

ÚKOL: Spoj po sobě jdoucí čísla a výsledný obrázek vymaluj. 
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5. Obchůzka s létečkem 

Jako protiklad utopené Moreny přinášela děvčata do vsi tzv. létečko, symbol života a pozitivní změny, 

znamení příchodu plodného a dobrého období. Mělo podobu ratolesti nebo zeleného stromku 

ozdobeného pentličkami, vajíčky, svatými obrázky, řetízky z textilních odstřižků a kousků slámy. S tímto 

létečkem obcházela děvčata ves a zpívala.  

 

VIDEO:  Podívej se, jak děvčata přináší létečko. 

Obchůzka s létečkem 

ÚKOL:  Najdi 5 rozdílů mezi obrázky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnarA1t4ahY
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6. Církevní rozměr Velikonoc 

Poslední postní nedělí, označovanou jako Květná, se začíná pašijový týden. Vrcholem tohoto týdne 

je velikonoční triduum, které začíná večerem Zeleného čtvrtku a končí nedělí Zmrtvýchvstání. Liturgie 

Zeleného čtvrtku je určena vzpomínkou na Ježíšovu poslední večeři s jeho učedníky a při ní 

ustanovenou eucharistii. V noci ze čtvrtka na pátek byl Ježíš zrazen Jidášem, zajat a poté vyslýchán. 

Velký pátek je den, kdy se připomíná jeho umučení a smrt na kříži. Na Bílou sobotu odpočíval v hrobě 

a Velikonoční neděle je oslavou jeho vzkříšení. Neděle Zmrtvýchvstání je nejvýznamnějším křesťanským 

svátkem v roce. 

 

ÚKOL: Seřaď obrázky velikonočních událostí ve správném pořadí a zkus popsat zobrazenou událost. 

Obrázky můžeš vybarvit. 

 

           

        ……………………………………….                ……………………………………….. 

 

        

        ……………………………………….        ………………………………………. 
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7. Velikonoční klepání 

Klepání je oblíbenou chlapeckou obchůzkou odvozenou z liturgie Zeleného čtvrtku, kdy v kostelích 

na znamení smutku utichají zvony a dodnes se říká, že tyto zvony odlétají do Říma. Jejich zvonění 

až do Bílé soboty nahrazovalo ráno, na poledne i večer klepání na dřevěné nástroje. 

ÚKOL: Jeden z chlapců se opozdil na ranní klepání a musí dohnat ostatní. Pomůžeš mu rychle najít 

cestu? 
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8. Velikonoční pokrmy 

Na Zelený čtvrtek se jedly kromě špenátu i jiné zelené druhy zeleniny a bylin, jako hrách, zelí nebo 

kopřivy. K tradičním velikonočním pokrmům patřila nádivka s jarními bylinami či jiná jídla připravená 

z vajec. Z kynutého těsta se tento den pekly i tzv. jidášky, které se mazaly medem. Připomínaly Jidášovu 

zradu a měly tvar hada či oprátky, na které se Jidáš oběsil. Na Bílou sobotu se tradičně připravovalo 

velikonoční pečivo. Bochánkům ozdobeným křížkem se říká mazance a pekly se 

ze sladkého kynutého těsta. Beránek z kynutého nebo piškotového těsta, zdobený červenou stužkou 

přetrval jako tradiční velikonoční pokrm dodnes. Velikonoční pečivo spolu s vejci a dalšími pokrmy se v 

neděli na Boží hod velikonoční v kostele žehnají.  

ÚKOL: Popletená kuchařka se rozhodla upéct velikonočního beránka, jenže v některých slovech při 

přepisu receptu zpřeházela písmena, zkus text opravit, aby mohla beránka připravit: 

 

 

SUROVINY: 

3 celá vejce 

1 hrnek jemného kurcu …………….. 

Kanival ………………………………………. 

Citronová kúra 

½ hrnku lojee ……………………………. 

1 hrnek kalmé ……………………........ 

2 a půl hrnku výběrové mouky 

10 dkg cheořů …………………………… 

1 šrápek …………………..…do pečiva   

 

 

 

POSTUP: 

Suroviny zamícháme a vlijeme do vymaštěné, hrubou koumuo…………………….……... 

vysypané formy a čemepe …………………….…….…. asi ¾ hodiny. Upečeného beránka zdobíme 

hanašleným kílbem ………………………….………......................... (sníh šleháme nad párou – cca 3 kílby 

……………………). 
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9. Přípravy na Velikonoční pondělí 

K Velikonočnímu pondělí neodmyslitelně patří pomlázka, označovaná na Slovácku jako žila nebo 

korbáč. Pomlázku pletou chlapci i muži nejčastěji z osmi, nebo šestnácti vrbových proutků a šlahají 

s nimi dívky a ženy. Za to od nich dostávají ozdobená vejce. Zdobení vajec má prastarou tradici. Vejce 

skrývá nový život, a stalo se tak symbolem zrození a nového začátku, který je s tímto obdobím spojený. 

Nejstarším způsobem zdobení bylo jednoduché barvení načerveno nebo nažluto. V lidovém prostředí 

se praktikovalo barvení v cibulových slupkách. Zachovala se u nás ale i tradice pestré škály technik 

zdobení kraslic, jako například batikování, leptání, malování roztaveným voskem, vyškrabování vzorů 

do obarvené skořápky či aplikace různých materiálů, například slámy. 

VIDEO: Podívej se, jak se vyrábí zelové kraslice! 

 
Výroba batikovaných zelových kraslic 

ÚKOL: Pozorně si přečti text a vylušti tajenku.  

1. K pletení pomlázky se používá vrbové … 

2. Jaké je nářeční označení pomlázky? 

3. Kolik proutků je potřeba k upletení pomlázky? 

4. Jak se jmenují svátky, během kterých se chodí tzv. po šlahačce? 

5. Jaká barva se nejčastěji objevovala na kraslicích? 

6. Vejce je považováno za symbol … 

7. Jak se říká obarveným a ozdobeným vejcím? 

8. Jednou z technik, kterou se zdobí je … 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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


 

                                  
                                                                 Fašanky, fašanky, Velká noc ide II.                      

10. Šlahačka 

Po skončení vážných náboženských svátků přichází na Velikonoční pondělí veselá koleda s obřadním 

šlaháním dívek a žen, říká se jí pomlázka nebo v nářečí šlahačka. Chlapci si tradičně ráno přivstali, aby 

stihli co nejdřív vyšlahat nejen svou dívku, ale i každou jinou ženu, aby tzv. neoprašivěla. Dodnes 

je zvykem šlahat pomlázkou, označovanou na Moravě jako žila, korbáč či tatar. Je vyrobená spletením 

vrbových prutů, které mají přinést „pomlazení“. Za vyšlahání děvčata platí stuhami přivazovanými 

na pomlázky a samozřejmě barevnými vejci, pečivem i sladkostmi. Šlahačka byla u dospívající mládeže 

také způsobem vyjádření zájmu či milostného vztahu. V pondělí večer chodili chlapci ke svým děvčatům 

na návštěvu a v noci před domy vyvolených dívek psali milostné nápisy. 

VIDEO: Poslechni si vyprávění o obdarovávání a žertech, které byly součástí Velikonoc. 

Velikonoční obdarovávání – šátek 

Velikonoční žerty 

ÚKOL: Pozorně si prohlédni obrázek. Každý mládenec má někde u sebe pomlázku, najdeš ji? 

Obrázek můžeš vybarvit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NF3ZOOIEmSs
https://www.youtube.com/watch?v=DHvdDrLNfzw

