
  

ANOTACE 

 

Církevní rok ve výtvarné výchově 

Církevní rok ve výtvarné výchově je řada výtvarných námětů, jejichž obsah je 

inspirován mnohasetletou tradicí našeho národa ve zvycích, které vycházejí z 

dávných dob, i silnou křesťanskou (především katolickou) vírou, jež je hluboce 

zakořeněna v každodenním i svátečním životě Čechů a Moravanů.  

Klíčová slova: liturgický rok, církevní rok, výtvarná výchova, česká tradice, 

křesťanská víra, každodenní i sváteční život 

 

A Liturgical Year in the Education of Art 

A Liturgical Year in the Education of Art is a series of subjects whose centents is 

inspired by a hundreds-of-years old tradition of our nation in customs which 

originate from long past (heathen) era and also strong  Christian (above all 

Catholic) belief, which is deeply established in everyday and occasional life The 

Czechs and Moravians. 

Klíčová slova: A Liturgical Year, Education of Art, czech hundreds-of-years 

tradition, Christian, Catholic belief, occasional life 
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 "Křesťanský kalendář je prý jako krásný náhrdelník seskládaný z různých 

svátků. Některé korálky jsou drobné a nenápadné, jiné září zelení, jako třeba 

Velikonoce, jiné různobarevně kvetou – jako letnice, ale svým leskem a třpytem 

drahého kamene se odlišují Vánoce."1 

 

 Když jsem si vybrala téma liturgického roku pro bakalářskou práci v oboru 

výtvarné výchovy, nechtěla jsem sepisovat religionistickou2 ani teologickou3 

příručku, ani jsem nechtěla pouhý seznam námětů. Mým záměrem od počátku 

bylo vytvoření řady, která by byla zároveň průřezovým tématem4 pro výuku 

dalších předmětů na základní škole, byla by použitelná v zájmovém útvaru DDM 

nebo školní družině, a odrážela by pocity vyvěrající z hlouby mého nitra. 

 Křesťanství pro svůj myšlenkový systém využilo kulturního zázemí Blízkého 

východu (od staroíránského kultu boha Mithry5 a zoroasterismu6 po judaismus7) a 

antického světa.8 Dějiny antického světa a křesťanské dějiny, které na antickém 

podhoubí rostly do mnohovrstevnatého organismu, jsou dvakrát delší než dějiny 

etnické pospolitosti, z níž časem vznikl český národ. Při tvorbě výtvarné řady 

jsem všechny poznatky zobecňovala, ať z hlediska dějinného vývoje či 

etnografie, až na samu mez únosnosti. Jde mi především o účelové zjednodušení 

a zasazení jednotlivých částí do širšího kontextu. Nezabývám se křesťanstvím 

jako takovým, práce se opírá o mnohasetletou tradici našeho národa, který je 

vystavěn na křesťanských základech společných celé Evropě. 

                                                 
1
 Šottnerová, D.: Vánoce, str. 5 
2 Religionistika (z latinského religio = náboženství) – věda o náboženství zabývající se jeho 
všestranným studiem v současnosti i v dějinách. 
3 Teologie (řecky theos = bůh a logos = slovo, řeč, nauka) – učení o Bohu ve smyslu vystižení 
obsahu náboženské víry pomocí vědeckých metod. 
4 Např. průřezové téma Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví viz oficiální 
webové stránky MŠMT ČR nebo www.rvp.cz. 
5 Mithra = staré perské božstvo, jehož kult byl velmi oblíbený v římské říši, svou doktrínou měl 
blízko k náboženství Matky bohů i ke křesťanství (Fraser, str. 315). 
6
 Zoroasterismus = dávné náboženství Peršanů, které prošlo mnoha proměnami od 6. nebo 7. 
stol. př. Kr. – někdy zvaný mazdaismus (podle uctívání boha Ahura Mazdy – bůh nebeské klenby). 
Vedle nejvyššího boha Ahura Mazdy uctívali právě Mithru (boha Slunce) a další. Zarathuštra 
transformoval mazdaistický rituál, složil Gáthy (zpěvy), které přetrvaly a zpívají se dodnes. 
Někdy mezi 3. a 7. stol. se mazdaismus vyvíjel směrem k dualismu (dobrý bůh Ahura Mazda x zlo 
a tmu představuje Ahriman). Vyznavači zarathuštrova kultu uctívají bohy ve spojitosti s 
ohňovými oltáři. V antické tradici se Zarathuštra objevuje jako Zoroaster, více Culianu, I. P.: 
Dualistické gnóze Západu. 
7 Judaismus = židovské náboženství, jehož kořeny sahají do dávné minulosti, pravděpodobně do 
doby před 4 tis. lety, kdy žily na území Mezopotámie semitské kmeny, mezi nimi i Izraelité, více 
viz Newman J.; Sivan G.: Judaismus od A do Z.) 
8 Joseph Campbell ve své knize Mýty a legendy dávných věků v našem denním životě analyzuje 
vznik a vývoj jednotlivých mytologií, potažmo náboženství (viz str. 97). 
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 Žijeme v kultuře, která postrádá rituály.9 Obřad je událost dávající na 

vědomí, že se děje něco zvláštního a důležitého. Podporuje závažnost, 

tajemnost a radost z té chvíle. Každodenně nic takového neprožíváme a srdce 

nám říká, že to "něco" postrádáme. Když slyšíme, jak rodič čte každý večer 

svému dítěti z knížky u postele, chápeme, že tato jejich každodenní činnost má 

hodnotu obřadu díky vzájemné lásce a pozornosti, kterou odráží jejich rituál. 

Naši předkové znali mnoho rituálů, a některé uvádíme do života i my. Známe 

však jejich význam? Právě řada Církevní rok ve výtvarné výchově se může 

dotknout rituálů, zvyků, které známe a provádíme, ale i těch, na které jsme již 

zapomněli. Vždyť znalost minulosti je to, co nás váže k tradicím, navrací k 

předkům. Jsou to naše národní kořeny.  

 Výtvarné umění provází lidskou historii odnepaměti. Ještě v době, kdy 

nemůžeme hovořit o kultuře, se vyskytovalo výtvarné umění a všude tam, kde 

bylo potřeba sdělit "něco" nesdělitelného slovy, přicházelo výtvarné sdělení. Tyto 

lidské stopy jsou připomínkami výtvarné umělecké tvorby v podobě artefaktů a 

zdobených předmětů denní potřeby až po jeskynní malby, sloužící možná k 

magickým rituálům. Výtvarné vyjádření má často roli informativní, sděluje obsah 

– náboženské představy, osobní poselství a tak podobně, tento imaginární prostor 

lze jen stěží odhalit, výtvarné dílo má pro každého odlišnou dimenzi. Výtvarné 

umění slouží také jako prostředek k poznávání skutečnosti: od magických a 

sakrálních významů pravěku, starověku, středověku až po zkoumání a 

zobrazování skutečnosti skrze lidské nitro v moderním výtvarném umění. V 

kontextu dějin se výtvarné umění posunovalo, jeho role zkraje informativní a 

zkrášlující vyústila do komunikace - naléhavě sděluje a reflektuje různé 

skutečnosti. V každém případě je umělecké dílo-lidský výtvor otisk autorovy 

osobnosti. 

 Církevní rok ve výtvarné výchově – výtvarná řada, respektive moje 

základní představa o ní, začala vznikat během studia Didaktiky výtvarné výchovy 

ve druhém ročníku oboru Vychovatelství. Paní Věra Roeselová nás uvedla do 

výtvarné výchovy zcela jinak, zkrátka mi "otevřela oči". Dnes vím, že prioritou ve 

výuce výtvarné výchovy a výtvarných aktivitách v hodinách výtvarné výchovy je 

výtvarný problém, nikoli výtvarná technika. Zdá se, že zásadní je výběr tématu, 

protože téma si hledá výtvarná média, která se stávají přirozeným obsahem 

                                                 
9 Campbell, str. 55: Význam rituálů. 
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výtvarného vyjádření. Téma církevního roku ve výtvarné výchově se mi nabídlo 

jako myšlenkové východisko, které poskytlo nepřeberné množství jednotlivých 

námětů. Vedla mě vize tématické řady, která by se nestala jen mechanickým 

soupisem námětů, ale ukazovala jen dílčí možnosti, na něž je možné navázat 

vlastní iniciativou. Inspiraci jsem hledala v literárním a hudebním dědictví našich 

předků, které je neoddělitelně spjato s historií naší vlasti10. Vycházela jsem z 

české a moravské historie a kultury, jež jsou spjaty s křesťanským náboženstvím. 

 Skeptikové namítají, že náboženství a mytologie jsou v dnešní době 

nepotřebné, neboť jsou archaické a nemohou být pro dnešní generace 

atraktivní. Odpovědí je však velký zájem dětí a mládeže o mytologické a 

magické příběhy, ať v literární či jiné formě11. Koncepce výtvarné řady je 

založena na předložení výtvarného problému12, a tak budeme nuceni hledat 

cestu k autentickému poznání a vyjádření. 

 Cílem mé práce je hledání nových témat v hodinách výtvarné výchovy, 

které se přizpůsobují ročnímu cyklu přírody, velmi oblíbenému tematickému 

okruhu ve výtvarné výchově na 1. stupni základních škol. Hlavním cílem je 

rozšířit množství pohledů na život a svět, na sebe sama. Prohloubit výtvarné 

vnímání a cítění prožívané skutečnosti. Jak říká Věra Roeselová: "Výtvarný 

projekt potřebuje ve svém uspořádání řád. Tento řád mu dává postoj učitele ke 

světu, k výtvarnému umění a k výchově... Každý učitel musí především poznávat 

sebe sama a uvědomovat si, kde jsou meze jeho výtvarného a pedagogického 

myšlení; přijmout rámec vlastních schopností a tedy pedagogických možností, 

přizpůsobit jim volbu látky a formu jejího zpracování. Vytvořit z volby obsahu, z 

výtvarného pojímání úloh a z jejich závěrečného seřazení nástroj hlubšího 

poznání."13  Inspirací mi byla historiografie s vyústěním do výtvarné výchovy s 

ohledem na emocionální a rozumový vývoj dětí. Vycházím z předpokladu, že v 

mladším školním věku děti potřebují pohádkové příběhy, respektive mytologické 

příběhy, které jsou plny archetypů14. Z pohledu psychologie archetypy nejlépe 

                                                 
10 Dějiny zemí koruny české I. a II.  
11 Zájem o magické příběhy fantasy opírající se o mytologii dosvědčuje oblíbenost knih J. K. 
Rowlingové o Harrym Potterovi nebo neutuchající zájem o trilogii Pán Prstenů J. R. R. Tolkiena 
(Hosman, str. 46). 
12 Výtvarný problém je obsažen v každém námětu, řeší některou z otázek výtvarného jazyka, 
dokonce může existovat sám o sobě v podobě výtvarné hry (Roeselová, Didaktika VV). 
13 Roeselová: Řady a projekty ve VV, str. 34. 
14 Archetyp = praobraz, v obrazové řeči nevědomí se archetypy objevují v podobě personifikací 
nebo obrazových symbolů (Archetypy a nevědomí -  C. G. Jung: Výbor z díla II, Brno 1997, 
nakladatelství T. Janečka). 
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popsal Carl G. Jung a nazval je archetypy "kolektivního nevědomí", které 

nevycházejí ze zkušenosti jednotlivce a jsou vlastní všemu lidstvu. Archetypy se 

svou formou samozřejmě liší podle té které kultury, a záleží na tradici, jak jsou 

mýty a rituály interpretovány. Každá lidská bytost má v sobě zabudovaný 

druhový instinktivní systém, bez něhož by nemohla přijít na svět. Každý z nás byl 

ale vychován odlišnou kulturou. Všichni se učíme chodit jako lidé, ale učíme se 

mluvit, myslet a interpretovat věci kolem pod vlivem určitého kulturního 

prostředí. My žijeme v kultuře ovlivněné křesťanstvím, i když dnešní doba příliš 

křesťanské víře nepřeje, jsme s ní pevně spjati. Mezi základní funkce víry a 

živoucí mytologie patří předkládání obrazu světa, který koreluje s věděním doby, 

s dovednostmi a zájmy lidí, které oslovuje. Křesťanství nám představuje obrazy 

světa minimálně dvě tisíciletí stará, což způsobuje určité oddělení. Mytologie a 

víra je však i produktem přírody, na první pohled se zdá konstruktem vědomých 

schopností, ale je především odrazem "toho", co se skrývá v samém nitru duše. 

Náboženství jako takové (souhrn mystického) má v sobě moc utěšit, povzbudit a 

vést, neboť nabízí řád. Školské zařízení, kde pracuji, je zaměřené na mimoškolní 

výchovu a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, kteří docházejí do zájmových 

útvarů dobrovolně a ve svém volném čase. Na rozdíl od žáků uměleckých škol u 

nás děti neskládají talentové zkoušky, předpokladem přijetí je jejich zájem.  Při 

přípravě výtvarné řady jsem vycházela ze skutečnosti, že pracuji s dětmi 

předškolního a mladšího školního věku, a připravila jsem výtvarné úkoly pro tři 

věkové skupiny: první skupina je pro děti předškolního věku, druhá skupina je 

určena dětem v 1., 2. a 3. třídě, třetí skupina byla vytvořena pro děti ve 4. a 5. 

třídě. Úlohy pro děti starší 12 let jsem nepřipravovala, protože nemám možnost 

s nimi pracovat. Velikost každé skupiny je dána praxí, ideální je skupina 12 – 15 

dětí, taková skupina je dostatečně velká, aby se v ním mohly rozvíjet sociální 

vztahy, a pro pedagoga je dostatečně přehledná a vhodná k pečlivé pedagogické 

práci. (Pedagog výtvarné výchovy musí být tvůrčí osobnost, vzdělaný a eticky 

cítící člověk, který naplňuje výuku humorem, emocemi, fantazií, ale i 

odpovědností. Musí znát sám sebe a vyhýbá se ovlivňování dětí svým výtvarným 

názorem, rovněž nevyžaduje, aby se každý výtvarný úkol podřídil jeho představě 

o námětu, postupu a výsledku. Učitel výtvarné výchovy musí především pomáhat 

dětem v jejich osobním růstu, aby uměly být sami sebou.)15 

                                                 
15 Viz Hazuková: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I.  
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 Středem a cílem mého pedagogického působení vždy je a bude předání 

potřebných znalostí a dovedností, snaha podělit se s dětmi o zkušenosti v oboru, 

vytvořit pro ně příjemné a bezpečné prostředí s dobrými podmínkami k práci. 

Důležitou součástí didaktiky výtvarné výchovy je vedení dětí k vyjadřování 

imaginace, neboť imaginace přináší něco nového, imaginativní tvůrce realizuje 

nové, dosud neexistující. To funguje za předpokladu, že se dětem v jednotlivých 

lekcích předkládá k výtvarnému řešení problém, nikoli jen námět. Dítě pak hledá 

cestu a směřuje k syntéze poznání a vyjádření. A protože děti procházejí 

jednotlivými obdobími růstu, musí se výtvarný program proměňovat, posouvat, 

aby vycházel vstříc potřebám jejich životů.  

 Výtvarné problémy v řadě byly koncipovány s vědomím, že motivace pro 

výtvarné vyjadřování imaginace se opírají o vývojově psychologické poznatky. 

Piaget16 v rozdělení podle etap vývoje myšlení nazývá období od 4 do 8 let 

egocentrické, kdy se dítě samo chápe jako střed všeho. Proto je důležité 

vztahovat motivace k jeho Já, děti silněji projevují emoce, čehož lze velmi 

dobře využít. V předškolním věku jsou děti schopny svobodně používat barvy, 

spontánně malují a jejich výtvory bývají expresivní. Děti mezi 8 a 11 lety se 

odpoutávají od vlastních tělesných potřeb k činnostem s ostatními (dialog, 

spolupráce), z toho vyplývá, že je vhodné motivovat děti atmosférou 

soudržnosti, předkládat jim problémy s možností vyjádření vzájemných vztahů, 

znázornění pohybu, scény či niterných pocitů. Starší děti mají imaginativní 

myšlení vlivem racionalistické výchovy a vzdělávání oslabené, pro ně je v 

kultivování imaginace vhodné využít základní zkušenosti, kterou dávno 

formuloval Leonardo da Vinci17: ..."budeš-li se dívat na opelichané a zašpiněné 

zdi nebo na nestejnorodé kameny, můžeš tam vidět sestavy a podoby různých 

zemí (map), rozmanitých bitev, hbité pohyby osob, neobvyklé výrazy obličejů, 

oděvy a jiné věci do nekonečna, protože ve změti věcí důmysl je vzněcován k 

vynalézání nového..." Výtvarná řada také do určité míry reflektuje fenomén 

současné civilizace, jímž je vysoká míra urbanizace. Vazby lidí k přírodě jsou 

oslabené a rozporuplné. Setkávání s přírodou, potažmo krajinou je ve výtvarné 

výchově nevysychající studnicí námětů. Pro lidi je setkávání s přírodou 

estetickým kontaktem nejzákladnějším a geneticky nejstarším, poskytuje 

příležitosti pro spirituální zkušenosti. Mezi člověkem a krajinou vzniká vztah 

                                                 
16 Hazuková, Šamšula: Didaktika VV I., str.54 
17 Jílek, Fr.: Muž z Vinci (str. 401), da Vinci: Úvahy o malířství, Praha 1994, GRYF. 
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pouze za předpokladu, že v ní pobývá. Pobyt v přírodě jsem volila jako součást 

mnoha motivací k řešení výtvarných problémů, nebo jejich navození. Při chůzi 

krajinou nám najednou vyvstává potřeba uvolnění, které je předpokladem 

prožívání teď a tady. Příroda nás přesahuje, a toto přesahování je třeba 

respektovat tak, jak je doloženo u přírodních společenství, v jejich rituálech a 

výtvarných projevech. Jak píše Zdeněk Justoň18 v předmluvě knihy Josefa Čapka 

Umění přírodních národů: "Moderní člověk trpí pocitem, že nedokázal přes 

všechny vymoženosti své civilizace vyřešit problém vztahu kultury a přírody." , a 

J. Čapek uzavírá: "Člověk jest přece přírodou – velmi přírodou; a je duchem – 

velmi duchem. Z obou těchto základů si utváří svůj svět, svůj nejvlastnější lidský 

živel."19 Všechno lidské poznávání a tvoření je pudové, intuitivní, rozumové i 

básnivé z přírody a ducha. A tak se můžeme ptát: je lidský duch produktem 

přírody či je příroda produktem božského ducha? Ať odpovíme jakkoli, je stále v 

tomto směru o co usilovat. 

 V oboru výtvarné výchovy je třeba rozvíjet všechna výtvarná vyjádření. 

Trojrozměrné činnosti20 jsou z hlediska materiálového, časového, organizačního i 

specificky dovednostního velmi náročné. Z těchto důvodů jsem zařadila pouze 

několik výtvarných problémů, které předpokládají jiné než plošné řešení. Jedná 

se o reliéfy odlišné použitím materiálu, a prostorový objekt, k jehož ztvárnění je 

použit lineární materiál (různé druhy drátů - lidský výtvor) nebo keramická 

hmota (původně organický materiál). Všechny materiály jsou nositeli velmi 

intenzivních stimulů haptického smyslu a při práci s jednotlivými materiály bylo 

využito specifického přístupu k nim a jejich zpracování. Při volbě formy 

vyjádření jsem přihlédla k tomu, že mladší děti se teprve učí rozpoznávat rozdíl 

mezi plochým a plastickým a zatím nedokáží využít jedinečnosti plastického 

materiálu, proto převažují grafická řešení povrchu v podobě reliéfu.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Čapek J.: Umění přírodních národů, str. 8 
19 Tamtéž str. 297 
20 Hosman, str. 59 
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Stavba výtvarné řady: 

- téma – východisko pro výtvarný celek. 

- námět, motiv a jeho obsah – výběr námětu pro každou věkovou kategorii, 

námět rozvíjí podstatu pod různými úhly pohledu (motivy, jež dítě hledá 

na základě vlastního prožitku, zkušenosti a představ).  

- motivace21 a přidaná hodnota – motivace: jakým směrem se ponese 

námět, nabídka cesty k uchopení tématu, důraz na vlastní imaginaci a její 

rozvoj, přidaná hodnota: poznatek, který si dítě z výuky odnáší, směr, 

jakým se ubírají jeho myšlenky, nabídka souvislostí. 

− výtvarný problém – učební látka: výtvarná experimentace při setkávání se 

skutečností (sbírky, soustředění na vnímavost a vidění), v poznávání 

výtvarného řádu, výtvarné studium skutečnosti, vyjadřování imaginace ve 

výtvarné výpovědi, prostorovost, umění ve výtvarné výchově a výchova 

uměním.  

− výtvarná technika – podporuje sdělnost čili výtvarné vyznění námětu a řeší 

jeho výtvarný problém. 

− výtvarná kultura – ukázky výtvarné kultury doplňují předkládání 

výtvarného problému v prostředí umění.22 

 Do výtvarné řady jsem zařadila pět činností pro všechny věkové kategorie 

– první činnost, vymaňující se z rámce výtvarné řady, je obsažena ve výtvarném 

problému společné instalace fotografií při hledání genia loci23. Tento výtvarný 

problém předchází samotné řadě, neboť je vpravdě motivační. Ve výtvarném 

vyjadřování je třeba vycházet z obrazovosti (obrazných forem) představ a 

fantazie.24 Práce s digitálním fotoaparátem je vedena snahou objevovat pomocí 

hledáčku fotoaparátu dosud neviděné, jiné úhly pohledu, zachytit světlo a stín, 

pomíjivost okamžiku atp. a ve zkušenosti společné instalace přichází na řadu 

reflexe a sebereflexe. Druhou společnou činností je tvorba objektu pro rituál 

vynášení smrti, který patří k velikonočním obyčejům - slaměná figurína Moreny, 

                                                 
21 Motivace = z latiny moveo – hýbati; motio – pohyb; duševní vzruch, hnutí, pohnutí; motus = 
duševní pohyb mysli. Všeobecný přehled o této závažné složce výchovného a vzdělávacího 
procesu v oboru výtvarné výchovy u nás podal J. Slavík: Kapitoly výtvarné výchovy II. 
22 Stavba výtvarné řady: např. výtvarné (sub)téma Velikonoce (náměty: zvyky a tradice, utrpení 
a smrt) – motivace + přidaná hodnota; přidaná hodnota (řeší některou z otázek výtv. jazyka; 
pojetí práce rozebírá výtvarný problém spolu s výtvarnou technikou, která je podřízená; 
výtvarná kultura doplňuje úvahy o námětu nebo výtvarném problému v kontextu výtvarného 
umění. 
23 Genius loci = duše krajiny i způsob, jakým krajinu vnímáme a cítíme. 
24 Hosman, str. 48 



 10

nebo Mořeny. Objektová tvorba tohoto druhu, přestože nerozněcuje imaginaci k 

tvorbě něčeho nového, přináší rituál. V tomto bodě na tvorbu navazuje reflexe a 

dialog. (Tímto se dostáváme do oblasti artefiletiky25, celý problém je zde od 

začátku do konce pojat jako happening reflektující dnes již mizející tradiční 

rituál.) Ve třetím úkolu se věnujeme námětu pouti, prožijeme "skutečnou" pouť 

ke kostelu P. Marie v Litohlavech, pří níž budemeopět pomocí objektivu hledat 

dosud neviděné. Čtvrtou společnou výtvarnou činností je "cesta" – cesta nebo 

pouť jako symbol našeho duchovního růstu nebo jako touha po změně, či jen 

snaha "jít dál". V námětu cesty je prostor pro sledování morfologie přírodních 

tvarů26 přímo v bezprostředním kontaktu s přírodou. Během "cestování" sbíráme 

přírodniny, zajímavé předměty a další, které dále zpracujeme do sbírek nebo 

asambaláží (M. Duchamp, J. Šíma, současní Fr. Skála a M. Šejn). Čtvrtou a pátou 

čili poslední společnou činností v rámci výtvarné řady je výtvarné studium 

skutečnosti: prostřednictvím nashromážděných vzorků přírodnin a z nich 

vytvořených materiálových kompozic pro jednotlivé měsíce roku. 

 Církevní rok ve výtvarné výchově – výtvarná řada je rozdělena na 

jednotlivá období, v nichž je prostor pro velké množství námětů. Celkem je do 

výtvarné řady zařazeno 14 výtvarných úkolů pro každou věkovou kategorii (42) a 

5 úkolů pro všechny skupiny. Jednotlivé náměty pro jednotlivé věkové skupiny 

jsou vybírány s ohledem na krizi v dětském výtvarném projevu (týká se 

především nejstarší skupiny, ale objevuje se u některých mladších dětí). Se 

vzrůstajícím věkem dětí narůstají aktivity s výtvarným studiem skutečnosti a 

zároveň je ve stavbě řady počítáno s redukcí imaginativních výtvarných činností. 

Ve stavbě výtvarné řady se promítla snaha o častější zařazení výtvarné 

experimentace, neboť v úkolech založených na experimentu si děti nejsnáze 

prakticky ověří výtvarné postupy. Podle mého názoru je výtvarná hra a 

experimentace ve výtvarné výchově jednou z podstatných aktivit, a to nejen v 

mladším školním věku. Je však třeba počítat s tím, že výtvarná hra a experiment 

se nesmí ve své realizaci povyšovat na konečné dílo, protože děti mohou získat 

falešný pocit, že výtvarné dílo vzniká jako hra, mimoděk a nezávazně.27  

 Motivace je podle J. Slavíka "sociální, výkonová a poznávací". Ve výtvarné 

výchově je motivace, respektive motivovanost velmi důležitou částí didaktického 

                                                 
25 Viz např. kniha Dívej se, tvoř a povídej (Slavíková, Slavík, Eliášová). 
26 Organizující principy tvarování živé a neživé přírody (Hosman, str. 78).  
27 Hosman, str. 20 
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působení pedagoga na dítě (jde o motivaci "poznávací"). Všeobecně ovlivňují 

motivovanost vnější nebo vnitřní motivy. Dříve jsme byli přesvědčeni, že 

důležité jsou motivy vnější a naše chování ovlivňovaly odměny či tresty, v 

současnosti je upřednostňována motivace vnitřní – jak ovlivníme vnitřní 

motivovanost ve výtvarné výchově? Nejoptimálnějším postupem správně 

motivovat (vnitřně i zvnějšku) je nabídnout dětem zajímavé náměty, které je 

nadchnou a inspirují. K tomu slouží přidaná hodnota28, jež se stává tím, co si žák 

odnáší ve svém nitru (vnitřní motivovanost) z hodiny výtvarné výchovy 

(poznatek, zážitek apod.). Výtvarný problém ve velké míře vychází z obsahu 

námětu – a lze je rozdělit do 4 okruhů: hledání výtvarné výpovědi (práce z 

představy), setkávání se skutečností (přiblížení předmětného světa, jeho 

ztvárnění), poznávání výtvarného řádu (objevování zákonitostí výtvarného jazyka 

– výtvarná hra, experiment) a výchova uměním (prožitkové setkávání s uměním, 

výtvarné aktivity v souvislosti s uměním, výtvarná animace, návštěvy galerií a 

muzeí)29. Z výtvarného problému vychází výběr výtvarné techniky, spojení 

námětu s technikou se utváří podle záměrů pedagoga – svobodná volba 

vyjadřovacích prostředků vychází z důrazu na námět, nejčastěji se setkáváme se 

snahou předložit dětem určitou výtvarnou techniku, což ne vždy stačí k tomu, 

aby si dítě našlo svou vlastní cestu ve vyjadřování a hledalo vlastní postupy ve 

výtvarném vyjadřování. Ke svobodnějšímu výtvarnému myšlení děti přivádí 

spojení společné výtvarné techniky a techniky volitelné, dítě tedy vychází z 

daného základu (např. kresba tuší), který obsahuje kombinování s další 

(libovolnou) technikou. Vzniká tak široká škála kombinací, každá však má odlišný 

výraz. Další možností usnadnění volby techniky je doplnění klasického přístupu o 

neklasické materiály. 

 Zařazení ukázek výtvarné kultury do motivace nebo naopak na závěr 

výtvarné činnosti doplňuje úvahy o námětu (např. S. Botticelli: Madona s 

děťátkem/Zrození života, Tajemství) či o výtvarném problému (např. Max 

Ernst/výtvarná experimentace, kompozice povrchových struktur) v kontextu 

výtvarného umění. Do výtvarné řady jsem začlenila ukázky prací předních 

světových malířů a výtvarníků od středověku do současnosti a také jsem se 

snažila představit dětem díla českých výtvarných umělců. 

 

                                                 
28 Slavík, Výtvarná výchova č. 3, str. 3 
29 Více Roeselová: Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, str. 15, 26, 36. 
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PŮVOD A POČÁTKY NAŠÍ KULTURY 

 Území od východu Francie přes jihozápad Německa až po jihozápad Čech - 

kde se v současné době rozkládá náš stát, se poprvé zapsalo do historie kulturou 

laténskou. Podle Heródota zde žil lid, který se do povědomí dneška dostal pod 

označením Keltové (řec. Keltoi, lat. Galli a Celtae). Tato dosud málo známá 

kultura dosahuje jednoho z vrcholů v 5. století před naším letopočtem, v té době 

lidé staví dobře opevněná hradiště (u nás např. Závist u Prahy, Stradonice u 

Berouna).30 V době okolo 400 před n. l. dochází k plošné expanzi keltských 

kmenů směrem na jih a západ, kde je také zachycují antické prameny. V této 

době dochází k četným střetům s Germány ze severu a s Římany i Dáky z jihu, na 

sklonku 3. století jsou Keltové vytlačováni z Apeninského poloostrova, posouvají 

se do Galie a do keltské Britanie, kde tato kultura přežívá do pozdního 

středověku. Část keltského obyvatelstva zůstává v místech, kde se později 

setkává se slovanskými příchozími kmeny a asimiluje s nimi, naše dnešní území 

také obývali Markomané. Po vpádu Hunů do černomořské oblasti dochází k 

ústupu Ostrogótů a Vizigótů – čímž začíná doba stěhování národů a pozdějšího 

příchodu Slovanů. 

 Keltové jsou prvním doloženým etnikem, které na našem území pobývalo, 

jedním z mnoha kmenů byli Bójové, kteří dali jméno Čechám – Boiohaemum (tj. 

vlast Bójů), které se dodnes v některých jazycích používá (Bohemia, Böhmen). 

Naše území je na keltské památky velmi bohaté a nálezy u nás často představují 

základní prameny k poznávání keltského umění a hospodářství. Keltská civilizace 

v Čechách zaniká ve 2. stol. př. n. letopočtem za dosud nejasných okolností 

(podle vědeckých pramenů často zdůrazňované přežívání keltských tradic na 

našem území je značně nadhodnocené). Keltské mýty a tradice se k nám 

dostávají až v době středověku z France, Anglie a Irska, kde dodnes žijí potomci 

Keltů. 

 

                                                 
30 Kulturní vliv Středomoří se promítl i do náboženských představ Keltů, v nichž se spojují dva 
základní okruhy: vlastní mýtické tradice a kult Středomoří – zobrazování božstev v lidské podobě 
s různými atributy a často v kombinaci se zvířecí podobou. Kulty jsou provozovány v posvátných 
hájích a vymezených prostorách druidy, keltskými šamany a jasnovidci, kteří určují kalendář a 
mají funkci soudců. Pozůstatky keltské kultury se na našem území objevují v místopisných 
názvech, jménech osad, řek ap. (Jizera, Ohře, Sudety). Keltové od svých výpadů do středomoří 
byli neustále v kontaktu s antickým světem, odkud čerpali mnoho podnětů a přetvářeli si je po 
svém. Keltské hospodářství představuje vrchol pravěkého vývoje ve střední Evropě. Keltové nám 
zanechali spoustu vymožeností – hrnčířský kruh, rotační mlýnské kameny, soustruh, železné 
nástroje dnešních tvarů, sklářství, emailérství atd. O vysokém stupni vývoje jejich kultury 
svědčí i vlastní ražba mincí. 
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Slovanské pohanství 

 Klasičtí autoři znali Slovany od 6. století n. l. pod názvem Sclaveni, 

zatímco Slované sami sebe podle písemnictví od 9. století zvali Slověni tj. lidé 

mocní slova, hovořící. Pozdní výskyt názvu Slovanů vyvolává domněnku, jestli 

Slované nebyli známi ve starších dobách pod jiným názvem – se záhadnými 

Venedy, o nichž píší v 1. stol. n. l. Plinius starší a Tacitus, a ve 2. stol. 

zeměpisec Ptolemaios. Název je však neslovanský, nejspíš keltský (vindos = 

bílý).31 

 Historie našich slovanských národů je složitá, na historickém území žili 

etničtí Slované v různých kulturách a teprve v 5. stol. tyto kultury zanikají a na 

jejich místě se prosazuje víceméně jednotná a svérázná kultura jako projev 

dokončeného etnogenetického procesu. Podle Váni32:..."pozdní historický nástup 

Slovanů vrhá světlo i na charakter jejich náboženských představ, jejichž 

archaická prostota, typická i pro příbuzné Balty, odpovídá prosté hmotné 

kultuře, s jakou se objevují na scéně dějin v 5. – 7. století, a v mnohém 

připomíná duchovní život Árjů z védského období." 

 Období mezi 6. až 8. stoletím je ve znamení velkých organizovaných 

kmenových posunů. Náběhem ke vzniku státního útvaru byla již Sámova říše, 

která se zformovala na našem území v 7. století, první skutečný stát vznikl až v 

9. století: Velkomoravská říše, což byl impulz k jazykové diferenciaci a proměně 

duchovní kultury, která je předmětem mého zájmu. Do této doby byli Slované se 

svou náboženskou ideologií na vývojovém stupni "pohanství",  nikoli v církevním 

smyslu slova, který označuje vše, co není křesťanské, ale ve smyslu světového 

názoru určité etnické skupiny na předliterárním stupni s dosud nevypracovanou 

naukou, etikou a eschatologií (tak jako už měla vyspělá polyteistická náboženství 

véd, Přední Asie, Egypta, Řecka a Říma). 

 Se vznikem Velkomoravské říše se pojí opuštění tradičního náboženství a 

přechod ke křesťanství.33Tato proměna probíhala pomalu a povrchně, neboť 

postihovala pouze nejvyšší vrstvu, zatímco prosté obyvatelstvo žilo stále v 

původních představách a ještě dnes dokážeme studiem odlišit kořeny, 

pochopitelně v příslušných metamorfózách lidových zvyků, pod křesťanským 

                                                 
31 Viz Váňa Z.: Svět slovanských bohů a démonů, str.45. 
32 Vána, str. 39. 
33 Představy o bozích se církvi podařilo vymýtit poměrně brzy, avšak s démony a magií sváděla 
marný boj až do novověku. Pohanské rituály byly křesťanstvím pouze transformovány a 
přizpůsobeny křesťanství, mnohdy se jenom setřel jejich původní význam.  
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nátěrem. To je dokladem hluboce zakořeněné duchovní kultury, která se 

utvářela během etnogeneze Slovanů, prodělávala lokální změny po rozchodu 

kmenů, aby nakonec přerostla v kulturní podhoubí, ze kterého čerpáme i dnes.34  

 Vnitřní svět Slovanů můžeme rekonstruovat jen v hrubých rysech a pouze 

hypoteticky z toho, co se z této "původní kultury" dochovalo v transformaci 

dobových pramenů a folklórních přežitků. Naši předkové neměli nikoho, kdo by 

písemně zachytil po staletí kolující tradice a zachoval do dnešních dnů citové a 

myšlenkové bohatství slovanské mytologie. Proto musíme chápat náboženské 

představy Slovanů z hlediska vnitřní hodnoty, projevu postoje k životu, vztahu ke 

světu a člověku v něm. Je však jisté, že jsme nezůstali pozadu za ostatními 

Indoevropany a vytvářeli si své vlastní mýty, které vyjadřovaly zážitek světa, 

neboť o tom svědčí fragmenty božské genealogie, archaické motivy ve 

folklórních pramenech, zejména kosmogonické a kosmologické, dualistické 

představy síly a dobra, světla a tmy – a to jak v přírodě, tak v člověku samém. 

 Představy Slovanů mají kořeny v íránském duchovním prostředí, jak svědčí 

kromě jiného i centrální pojem boha. Souvislosti však nejsou vždy zcela 

průhledné. V náboženské oblasti se vztahy odrážejí především v terminologii: 

staří Slované sdíleli s Íránci úctu ke slunci a ohni. Nejasný je ovšem původ 

slovanského kultu vejce, který se zachoval v podobě kraslic, zdobených často 

kosmogonickými symboly – vejce hrálo významnou úlohu i v indické kosmogonii35, 

avšak podobné představy nalezneme i jinde, např. u Platóna.36 Příznačným 

rysem je prožívání přírody a vesmíru jako prostoru obývaného množstvím 

viditelných i neviditelných bytostí, se kterými mohl člověk komunikovat a svými 

obřady a magickými praktikami ovlivňovat jejich příznivé či nepřátelské 

naklonění. Pro slovanského zemědělce nebyla země něčím neživým, ale matkou-

živitelkou, k níž se modlil a přinášel jí oběti a dary.37K nebi vzhlížel jako ke 

svému otci, který daruje světlo, teplo, vláhu, Slunce bylo pociťováno jako 

nebeské oko, okřídlená světelná bytost a Měsíc jako jeho mladší bratr, k němuž 

putují duše zemřelých. Zora (Venuše) jako sestra byla dárkyní lásky, zdraví a 

úrody. Ostatní hvězdy jsou dětmi Slunce a Měsíce, celý vesmír byl zaplněn 
                                                 
34 Viz Bílek J.: Hádanky naší minulosti (3) 
35 Brahma jako stvořitel světa se zrodil z vejce. 
36 Motiv vejce se objevuje snad u mnoha národů a etnik po celém světě, vejce je vskutku 
archetypem. 
37 Slované (podobně jako Keltové, Teutonové) praktikovali žňové obyčeje ve spojitosti s dvojí 
personifikací obilí jako matky a dcery (panny), podobně jako jiní za hranicemi árijského světa: 
Peruánci, kmeny Východní Indie, Řekové a další), což je dostatečným důkazem toho, že 
představy, na nichž jsou tyto zvyky založeny se neomezují na jedinou rasu, viz. Frazer, str. 368 
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spřízněnými bytostmi – nebeskou rodinou.38 Slované sdíleli s Indoevropany také 

polyteismus, který se transformoval v henoteismus, tj. v představu hlavního boha 

jako vládce všech ostatních. Tímto vládcem mohl být Svarog, bůh nebes či 

nebeského ohně, se synem Svarožicem. Také jím mohl být bůh bouře a hromu 

Perun, obdoba staroindického Indry, řeckého Dia či germánského Thora. Matku 

Zemi a ženský protipól představovala bohyně Mokoš, přičemž další a ostatní 

bohové mají většinou jen lokální význam nebo byli prožíváni a uctíváni jako 

jedna z podob hlavních božstev. Daleko rozsáhlejší oblast kultu Slovanů tvořily 

početné bytosti nižšího řádu, které oživovaly přírodní zákony a síly. Představy 

starých Slovanů ožívaly duchy jednotlivých elementů, vegetačními démony, 

bytostmi osudu, duchy domovů apod. Právě tyto instinktivní a polosnové 

představy prožívání přírody a osudových sil přežily tlak křesťanství, zatímco staří 

mocní bohové zmizeli.39 Významnou složkou slovanských předkřesťanských 

představ byla víra v posmrtný život, kterou máme bohatě doloženou historicky i 

archeologicky. Studium dokládá víru v pokračování života po smrti v jiné formě 

podobné pozemskému životu s jeho denními potřebami, proto se do hrobů dávaly 

potrava a milodary, duším zemřelých se pravidelně přinášely oběti. Smrt samu 

zosobňovala v představách Slovanů bíle oděná žena v Čechách zvaná smrtnice, 

mladá či stará, vyzbrojená kosou, srpem nebo hráběmi nebo ratolestí, jejíž 

dotyk uspává navěky. V jejím příbytku hoří svíce, jejichž plaménky určují délku 

života jednotlivých lidí. 

 O obřadech a slavnostech, které se konaly na počest slovanských bohů na 

území Čech a Moravy nevíme mnoho, co je známo, máme z míst, kde se kult 

vyvíjel nejdéle, tj. z území polabských a pobaltských Slovanů. Obřady se 

obsahově týkaly hlavně zdaru ve válečných taženích, bohaté úrody a obchodu. 

Původ slova modlitba i slovo modla je všeslovanského původu a vzniklo z 

praslovanského molda = invokace, prosba (totožně s pobaltským výrazem 

stejného významu). Zdeněk Váňa uvádí:..."podle Saxona Grammatika kněz 

Svantovitův vyprošoval v slavnostní modlitbě sobě i vlasti vše dobré, 

spoluobčanům rozmnožení majetku a nová vítězství."40 

                                                 
38 Váňa: str. 62 
39 Zvláštní skupinu přírodních duchů tvoří bytosti působící v rostlinstvu – jde o prastarou, obecně 
rozšířenou představu, jež v cyklech a rytmech růstu rostlinného života spatřovala projev 
působení konkrétních bytostí, viz Váňa, str. 123. 
40 Váňa, str.199. 
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 Některé invokace se zachovaly v novodobém folklóru, nejsou však 

adresovány bohům, ale duchům předků. Vrcholem každého obřadu byla oběť, 

jejímž cílem bylo získat přízeň bohů, zavázat je ke splnění vysloveného přání, 

modlitby. Nejčastěji bylo obětováno domácí zvíře nebo jeho maso, zrní, chléb, 

pečivo, sýr a med, mléko. Podle některých indicií docházelo u Slovanů při 

pohanské bohoslužbě k obětování lidí, především zajatců. Podle Váni:..."V 

Čechách nemáme sice o podobných obětech přímé doklady, r. 990 však odevzdal 

Boleslav II. podle Thietmara při svém tažení do Slezska zajatého polského vůdce 

svým lutickým spojencům, kteří jej obětovali."41 Lidské oběti jsou doloženy i v 

pozdějším folklóru, v pověstech i písních, i když někdy se obětovaly tzv. figurální 

oběti, kdy byla místo skutečného zvířete či člověka obětována jen jeho figurka, 

jak je doloženo z archeologických nálezů. Takovéto obětiny přetrvaly i do doby 

křesťanské a pojily se s oslavami některých světců, které obyvatelstvo slavilo 

vyloženě pohanským způsobem (sv. Jiří, sv. Elijáš ad.). K významným svátkům 

roku, jako byl zimní a letní slunovrat, příchod jara a podzimní sklizeň, se 

pořádaly velké slavnosti. Určujícím činitelem byl kalendář – pohyb slunce po 

obloze (solární kult), jenž hrál u Slovanů přední úlohu. Hlavním smyslem těchto 

oslav bylo zajištění úrody a v popředí stály obřady "agrární magie", jejichž cílem 

bylo ovlivnit přírodní zákony, přičemž některé rituály přežily ve folklóru do 

dnešní doby.42 

 Výrazným předělem v názorech na posmrtný život přináší křesťanství se 

změnou pohřebního rituálu, kdy původní pohanský ritus43 přechází v pohřbívání 

mrtvých nespálených těl (nejen pod vlivem křesťanství, ale také styku s Avary, 

Bulhary, Chazary), což mimo jiné naznačuje pozitivnější hodnocení tělesného a 

pozemského života.44 Zdá se, že Slované zdůrazňovali do určité míry vyšší 

hodnotu duchového bytí (představa ráje) 45, pro něž je fyzické tělo určitou 

překážkou, kterou bylo potřeba zničit ohněm.  

                                                 
41 Váňa, str.199 
42 Agrární magie = se projevovala v kultu stromů, rostlin a také zvířat. Středem pozornosti bylo 
pochopitelně obilí, bohaté a velké klasy se uchovávaly (obilná matka) pro příští setbu jako 
záruka dobré úrody, podobný význam měly podvojné plody nebo větévky s nadměrným 
množstvím listů, např. dodnes čtyřlístek přinášející štěstí; Váňa, str. 144. 
43 Žárový ritus se nejdéle udržel u Slovanů a Baltů, opět poukazuje na spojitost s indoevropskou 
kulturou, kde se tento ritus praktikuje dodnes (hinduismus); Váňa, str. 136. 
44 Frazer, str. 527 
45 Ráj = pojem ráj byl užíván již v pohanské době (znají ho i baltské jazyky) a měl už tehdy 
specifický význam jako sídlo blažených, proto se výraz udržel v tomto významu i v křesťanství; 
Váňa, str. 134. 
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 Slovanská ideologie byla krásná poetickou představou o světě, intimním 

vztahem k přírodě, byly však i krutá a nevázaná. V raném středověku prožívala 

svůj úpadek a tak nemohla obstát před nastupujícím křesťanstvím, které 

odpovídalo požadavkům doby a poskytovalo předpoklady dalšího společenského 

vývoje. 

 Obrovským předělem v dějinách našeho národa je vznik prvního 

nezpochybnitelného "útvaru" – Velkomoravské říše. Od Velké Moravy jako kdyby 

naší národní historií vedla linka, po které jde dojít až do současnosti. Vznik 

vévodství pod správou Mojmíra byl předpokladem pro vývoj celé oblasti v raném 

středověku a jeho christianizaci. V této době přicházejí na naše území první 

křesťanští misionáři (především z Francké říše). To pokračovalo i za vlády dalších 

knížat, připomeňme si příchod soluňských bratří Konstantina a Metoděje na 

žádost knížete Rostislava.46 Křesťanství se rychle šířilo, nabízelo vizi velkého 

řádu bytí, kdy makrokosmos je spojen s mikrokosmem – svět, který má duši a kde 

se člověku dostalo největšího příslibu, jenž byl člověku dán, příslibu 

nesmrtelnosti.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Konstantin (Cyril) a Metoděj: roku 862 vyslal Rostislav, kníže Velké Moravy, poselství k 
byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby ve 
slovanské řeči a položili by tak základy vlastní církve na Velké Moravě (latinsky mluvící mnichy 
nechal vyhnat, neboť se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů). Více viz 
Šarochová: České země v evropských dějinách I, str. 139 nebo Dostálová: Byzantská vzdělanost. 
47 Na počátku české historiografie stojí Kosmova kronika česká (latinský originál Chronica 
Boemorum), v přesném překladu Kronika Čechů, kterou sepsal děkan pražské svatovítské 
kapituly Kosmas pravděpodobně v letech 1119 až 1125, více Bláhová, Hrdina: Kosmova kronika 
česká. 
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KŘESŤANSTVÍ A LITURGICKÝ ROK 

 Kalendář občanský či církevní se dodnes řídí podle výpočtů skytského 

mnicha a učence Dionysa Exigua (Dionysius Exiguus narozen 500 – 556/560) z 1. 

pol. 6. století. Tento učenec a kanonista určil nový letopočet od data narození 

Ježíše Krista, ačkoli takovýto způsob určování času zpočátku neopustil úzký 

okruh vzdělanců, objevuje se pravidelně již od 7. či 9. století. Papežská kancelář 

jej začala pravidelně používat až v 15. století, ale sestupné počítání "před 

Kristem" přichází až s koncem 18. století. Liturgické roky jednotlivých církví 

(ritů) se zakládají na gregoriánském48 popř. juliánském kalendáři.49 U nás a v 

západní Evropě se setkáváme s liturgickým rokem latinského ritu s výjimkou 

katolíků východního obřadu a komunit východních církví. 

 Církevní neboli liturgický rok má mnoho společných bodů s občanským 

kalendářem – Vánoce, Velikonoce, slavnost svatých Cyrila a Metoděje a 28. září 

slavíme svátek sv. Václava a také státní svátek  české státnosti, ad. Církevní rok 

se skládá z řady svátečních období, svátků a dvou liturgických mezidobí, určuje 

pořadí a závaznost různých slavností a obřadů, a také určuje, které úryvky z 

Písma se při bohoslužbách mají číst. Jednotlivé liturgické doby se vyznačují 

vlastní liturgickou barvou. 

 Struktura liturgického roku římskokatolické církve, jejímž ritem se 

budeme nadále zabývat, je pevná: pořadí a logika jednotlivých slavností 

zůstávají stejné, existují jen některé variace způsobené odlišným výpočtem data 

Velikonoc, od nichž se určuje pořadí velké většiny ostatních liturgických dní. 

Náplň církevního roku se formovala v křesťanské církvi v průběhu několika 

staletí. Liturgický kalendář vznikl překrytím dvou cyklů – jednoho stálého 

(sanktorál) a druhého pohyblivého (temporál). Stálý cyklus je vázán na pevná 

data kalendáře, především svátky svatých. Pohyblivý cyklus svátků zahrnuje doby 

a svátky, ve kterých se slaví události Kristova života, tj. velikonoční a vánoční 

okruh s jejich přípravnými obdobími, většinou se odpočítávají od data Velikonoc.  

 Římskokatolický církevní rok začíná 1. nedělí adventní, která připadá na 

přelom listopadu a prosince. První adventní neděle je prvním pohyblivým 

                                                 
48 Gregoriánský kalendář je v současnosti celosvětově používaný systém kalendáře, byl zaveden v 
r. 1582 papežem Řehořem XIII. Viz Liturgický kalendář katolické církve v ČR, www.mkcr.cz 
49 Juliánský kalendář zavedl v roce 45 př. n. l. Julius Caesar, byl koncipován jako sluneční 
kalendář a respektoval větší část římských zvyklostí, jako je počet dní jednotlivých měsíců 
(které pak přešly i do gregoriánského kalendáře). Nepřesnost ve výpočtu dní v roce (365,25 
oproti přesnému 365,24220 dne) znamenala, že se juliánský kalendář opozdil oproti realitě, což 
se projevovalo především ve dnech rovnodennosti. 
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svátkem liturgického roku, neboť se jedná o 4. neděli před 25. prosincem a 

datum této neděle se mění každý rok. Po čtyřtýdenní adventní době následují 

Vánoce, které vrcholí slavností Narození Páně (25. 12.) a slavností Zjevení Páně 

nebo ve svátek Tří králů (6. 1.) Po oslavě Vánoc nastává liturgické mezidobí. 

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce, jež se nazývá 

Dobou postní. Ta vrcholí Svatým týdnem a tzv. Velikonočním třídenním (slavností 

Zmrtvýchvstání Páně.)50 Poté následuje 50 dní doby velikonoční, která kulminuje 

slavnostmi Nanebevstoupení Páně a svatodušními svátky neboli letnicemi, po 

kterých následuje dlouhé mezidobí. To ukončuje opět advent jako začátek 

nového církevního roku.  

 V průběhu církevního roku se slaví výroční dny svatých, kteří jsou uctíváni 

především tam, kde žili nebo zemřeli. Neděle51 a liturgické doby mají však ve 

slavnostech liturgického roku vždy přednost. Roční cyklus liturgického roku je 

spojen s mnoha zvyklostmi, které se pojí s výzdobou kostelů, různou barvou 

oděvů při obřadech, různými tématy ve čteních a kázáních.  

 

Struktura liturgického roku 

 

Církví jsou liturgická období uváděna v pořadí podle jejich významu: 

 

Období velikonočního třídenní 

Doba velikonoční 

Doba postní 

Doba adventní 

Doba vánoční 

Liturgická mezidobí 

 

  

 

 

                                                 
50 Triduum sacrum = podle II. Vatikánského koncilu spočívá těžiště Velikonoc ve třech dnech: 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota, viz Frolcová, str. 20, 56, 103 
51 Neděle = v kulturách vzešlých z křesťanství je neděle svátečním dnem, křesťané si připomínají 
vzkříšení Ježíše Krista a aplikují na neděli přikázání z Desatera o svěcení dne odpočinku, viz 
Češka: Zánik antického světa, str. 67 a 70. 
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 V návrhu výtvarné řady jsem pro lepší orientaci v čase vybrala popis 

temporálu církevního roku v chronologickém pořadí: 

 

Advent 

Vánoce 

Liturgické mezidobí I – Masopust 

Postní doba 

Velikonoce 

Letnice 

Léto 

Slunovrat a sv. Jan Křtitel 

Liturgické mezidobí II – Dušičky 

 

 Většinu zmíněných svátků slaví křesťané na celém světě, avšak za dobu 

trvání křesťanství vznikla velká řada v menší i větší míře odlišných ritů: 

anglikánská a protestantská církev si zachovávají liturgický rok, který vychází z 

pořádku obvyklého v římskokatolické církvi před II. vatikánským koncilem.  

 Liturgický rok ve východních církvích byzantského obřadu (katolických či 

pravoslavných) charakterizuje střídání postní doby a svátků, avšak liturgický rok 

začíná 1. září. Byzantský liturgický rok obsahuje 12 velkých svátků, které 

označují významné okamžiky ze života Ježíše Krista a Panny Marie, a 

nejdůležitější svátek – Velikonoce.52 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
52 Arménský liturgický rok vycházející z arménského národního kalendáře, který se od 12. století 
zakládá na obdobě gregoriánského kalendáře, a skládá se z 8 významných období. Arménský 
ritus si jako jediný zachoval původní datum oslavy Vánoc. Koptský a etiopský liturgický rok je 
závislý na zemědělské činnosti, dělí se na tři základní období – záplavy, setby a žně. V průběhu 
těchto období se střídají doby svátků a postu, slaví se velmi mnoho svátků, které jsou spojeny s 
Ježíšem, Pannou Marií a další řadou svatých. Syrská tradice je rozštěpena do několika ritů 
(východosyrský, západosyrský a syrsko-malabarský), jejichž liturgické kalendáře jsou si velmi 
podobné.  
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Prolnutí pohanského s křesťanským o vánocích 

 Vánoční svátky jsou bezesporu nejoblíbenějšími oslavami v roce, 

dosvědčuje to všeobecná rozšířenost mezi lidmi. Český název Vánoce pochází 

patrně z německého Weihnachten – Svaté noci. Vánoce jsou asi nejdůležitějším 

svátkem roku i pro nevěřící, kteří ho spojují s koncem kalendářního roku. V 

Čechách je hlavní postavou Vánoc Ježíšek.  

 Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Datum 25. 

prosince uvádějí teologové již ve 3. století. Raně křesťanské zprávy o Ježíšovi 

nejsou tak důvěryhodné, jak si dnes lidé často myslí. První tři evangelia jsou 

značně věrným obrazem Ježíše Krista jakožto Žida své doby (dokonce důsledně 

uchovávají to, že mluvil o Spasiteli ve 3. osobě). Čteme-li synoptická evangelia 

nestranně, příliš nevytvářejí obraz Ježíše jako vykupitele lidstva, ale jako 

židovského divotvůrce a kazatele. Proto je Ježíš Kristus pro tyto tři evangelia 

historickým Ježíšem (Janovo evangelium, které má nižší historickou hodnotu, učí 

povelikonoční christologii, a proto vytváří víru ve vzkříšeného a oslavovaného 

Pána).53 Pro židovské křesťanství byla důležitější Ježíšova role učitele, proroka a 

Mesiáše, zato v helénských křesťanských sborech, založených řeckými Židy, 

začalo již velmi brzy docházet k posunu důrazu: ohniskem kázání se v těchto 

sborech stalo vykoupení skrze ukřižovaného a vzkříšeného Krista (spisy z těchto 

sborů, např. dopisy Pavlovy, se málokdy zmiňují o životě a učení Ježíšově). Podle 

Flusserova výzkumu (str. 20) vycházejí Marek, Lukáš a Matouš z jednoho či 

několika nedochovaných dokumentů, jejichž autory mohli být Ježíšovi učedníci a 

raná církev v Jeruzalémě.54 Ať nahlížíme na Ježíše Krista z pohledu historického 

zájmu nebo ze samé podstaty křesťanské víry, okolnosti jeho narození budou asi 

již navždy zastřeny rouškou tajemství.55  

 O Narození Páně se v Bibli zmiňují pouze Matouš a Lukáš.56 Podle jednoho 

z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný 

Hippolytovi označuje datum Kristova narození středu 25. prosince (to má původ 

                                                 
53 Více Flusser, str. 19. 
54 Pravděpodobně Lukáš ve svém evangeliu zachovává původní tradici, srovnávací metodou psal 
dříve než Marek (Matouš zase někde vychází z Marka). Marek podle R. L. Lindseye později 
evangelijní látku přepracoval a tím nepříznivě  ovlivnil Matouše, jenž někde zase čerpal z 
mnohem starších pramenů a tam se shoduje se svědectvím Lukáše, proto Lukáš a Matouš 
společně představují nejautentičtější portrét Ježíšova života a učení; Flusser, str. 29. 
55 Více viz Flusser, str. 30. 
56 Nedostatek podrobností vedl ve středověku ke značnému úsilí o rozvedení:  "Matouš vypráví o 
mudrcích a jejich darech, Lukáš o dítěti položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se přišli poklonit 
poté, co jim to oznámil anděl." , píše J. Hall (1991) ve svém Slovníku námětů a symbolů ve 
výtvarném umění. 
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zřejmě od data oslavy Velikonoc, data Kristova vtělení, tedy početí – prostým 

připočítáním devíti měsíců se dostáváme k datu narození Ježíše Krista). Není 

náhodou, že právě období těsně po zimním slunovratu se stalo tou pravou chvílí 

pro narození Syna božího. Tradice vánočních svátků má však počátek v dávné 

předkřesťanské minulosti. Lidé se živili především zemědělstvím a byli proto 

těsně spjati s přírodou. Koloběh v přírodě souvisí se slunečním cyklem – Slunce 

bylo, je a bude symbolem životodárné síly, není proto divu, že se sluneční 

aktivitou souvisely magické praktiky, obřady a zvyky. Zimní slunovrat (21. 12.) v 

době, kdy ještě neexistoval kalendář, byl přirozeným začátkem – světla 

přibývalo, den se prodlužoval a narozené Slunce den ode dne sílilo jako narozené 

dítě (až nový občanský kalendář stanovil počátek nového roku na 1. leden). 

Nejkratší den v roce měl pro naše pohanské předky velký význam. Slované v den 

slunovratu posypávali lidi zrním (ovsem)57, obcházeli s figurou-panenkou, s 

prosbami a s písněmi. Rituál převzala raná křesťanská církev - na sv. Štěpána se 

v kostele světí zrní (především oves)58. Vánoční svátky byly spojovány s 

věštěním, v tomto směru se zachovalo dodnes nepřeberné množství praktik a 

zvyků (házení botou, lití olova, krájení jablka, zavěšování zelené ratolesti – jmelí 

a další). Podobnost pohanských slavností a vepřových hodů, které v době zimního 

slunovratu byly obvyklé, s římskými Saturnáliemi je možná ještě staršího data 

(snad z dob Keltů, kteří byli ovlivněni římskou kulturou). Odpradávna svátky 

zimního slunovratu patřily víře v návrat světla, tepla, a tedy naději na nový a 

lepší život. Podstata svátku byla v obcházení s figurkou děťátka, která 

symbolizovala nově narozené slunce a začátek nového ročního cyklu. Tato víra se 

spojila s křesťanskou filozofií – do této doby zasadili křesťané narození Ježíše 

Krista.59 Ke zvláštním vánočním zvykům dodnes patří pálení vánočního polena, 

které se dochovalo do současnosti, ale pouze u jižních Slovanů (podobný zvyk 

nalezneme u Germánů). Jeho původ a smysl není zcela jasný, snad souvisí s 

                                                 
57

 Obsypávání zrním je příkladem agrární magie, lidé věřili, že v době zimního slunovratu pod 
příslibem prodlužujících se dní si mohou tímto způsobem zajistit úrodu v příštím roce. 
58

 Štěpánská koleda má zase nejspíše původ v pohanské antice (řec. kalendai označuje první den 
v měsíci a zvláště počátek roku). Ještě v 10. století byla koleda zakazována církví jako pohanský 
zvyk, později byla církví proměněna v křesťanskou koledu a v chození tří králů. Vliv křesťanství 
potlačoval pohanské zvyky, některé přetrvaly až do dnešní doby a některé praktiky byly 
převzaty křesťanstvím (např. uctívání věčného světla). 
59 Kristus znamená Pomazaný, Posvěcený z řeckého slova christos. Podle Flussera (str. 25) 
přicházejí Matouš a Lukáš s Ježíšovým "davidovským" rodokmenem, proto jako místo jeho 
narození označují Betlém, kde se narodil David (Matouš: svatá rodina bydlela v Betlémě před 
Ježíšovým narozením a v Nazaretu se usadila až po návratu z Egypta). Lukáš píše, že Ježíšova 
rodina cestovala do Betléma kvůli sčítáním lidu z Nazaretu. 
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kultem ohně nebo se symbolem slunečního světla a tepla, jehož růst se očekával 

a magicky přivolával. Často se popel z tohoto polena schovával a rozséval se na 

jaře po poli, aby zajistil dobrou úrodu. Novějším zvykem, kde se spojuje 

pohanské s křesťanským - bylo uhasit oheň v krbu před odchodem do kostela, po 

bohoslužbě si lidé přinášeli domů oheň nový (posvěcený) a těšili se z jeho 

tepla.60 Možná sahá tento zvyk až k indoíránským kořenům našich předků a 

souvisí se starým íránským dualistickým náboženstvím: manicheismem neboli 

mazdaismem (zoroasterismem), ze kterého se vyvinul velmi rozšířený kult boha 

Mithry, toho, jenž vítězí světlem nad tmou. Oblíbeným zvykem v období zimního 

slunovratu byly maškarní průvody a hry. Průvody masek silně připomínají 

podobné zvyklosti z římského nebo řeckého prostředí, kde přežily jako pohanské 

relikty dlouho v křesťanské době. Přestrojování a nošení masek patří k obecně 

rozšířeným kultickým prvkům na všech kontinentech, a nebylo tomu jinak u 

Slovanů. Přestrojování se neomezovalo pouze na tuto dobu, ale objevovalo se i 

při jiných příležitostech (při svatbách, pohřbech aj.). Původní smysl 

přestrojování je antropaický:61 zastrašit zlé duchy a démony, v případě zimního 

slunovratu šlo o démony temnoty, v jiných případech jakékoli zlé duchy a 

démony, kteří by mohli škodit. 

 Slavnost Narození Páně a tudíž oslava Vánoc v křesťanské víře má význam 

především a právě ve smrti Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Historický moment 

nastal ve chvíli Ježíšovy smrti na kříži, neboť vzápětí po této události vyvstala 

otázka, jak se s touto skutečností (traumatem) vypořádat. Pokud mělo nové a 

začínající společenství krizi překonat, muselo nalézt řešení: kompenzaci našlo v 

důrazu na Kristovo božství a kosmický význam jeho poslání. Tak vzniklo 

"metahistorické" drama představující vtělení Krista, jeho život a učení, smrt na 

kříži, vzkříšení, návrat k jeho nebeskému Otci ve stále se opakujícím cyklu. 

Tento cyklus se shoduje se solárním kalendářem našich předků, čímž se 

křesťanská víra propojila s pohanstvím. 

 Vánočním svátkům předchází adventní doba, doba čekání na příchod 

Spasitele. Je časem klidu a tichého rozjímání. Podle tradice Štědrý večer (24. 

12.) ještě nepatří do Vánoc, ale je posledním dnem adventní doby, teprve se 

západem slunce přicházejí vánoční svátky. V českých domácnostech je za vrchol 

Vánoc považován Štědrý den (24. prosince), coby předvečer samotné slavnosti 

                                                 
60 Viz Frazer: kapitola Zimní ohně,str. 548. 
61 Váňa, str. 104 
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Narození Páně. Štědrovečerní večeře má slavnostní ráz, ačkoli by se měla skládat 

z postních jídel. Následující půlnoční mše je pozůstatkem noční vigilie, která 

předcházela všem významným křesťanským svátkům62. Vánoční státky tak 

začínají samotným dnem Narození Páně 25. prosince (Boží hod vánoční, v 

občanském kalendáři označený jako 1. svátek vánoční), 26. prosince slavíme 

svátek sv. Štěpána neboli 2. svátek vánoční, tehdy chodívaly děti koledou. 

Vánoční svátky pokračují i v lednu svátkem Tří králů. 

 Slavnost Zjevení Páně nebo také svátek Tří králů se slaví 6. ledna. Podle 

tradice se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíši mudrci63 z východu a 

přinesli mu dary. Mudrci sledovali "hvězdu" a hledali krále Židů – učení muži je 

poslali do Betléma. Jména tří králů se poprvé objevují až v 9. století, a jejich 

počet je odvozen od počtu darů, které přinesli (zlato – jako hold Kristově 

královské důstojnosti, kadidlo – jako hold jeho božství, neboť se používá při 

obřadech, a myrha – užívaná při balzamování je symbolem smrti).  

 Následující neděli po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest Páně, kdy 

vánoční svátky v rámci církevního roku končí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
62 Vigilie = předvečer, svatvečer – podle římské tradice. V období dnešních Vánoc se slavily 
římské Saturnálie (Saturnus; řecky Kronos je italické a římské božstvo civilizace – naučil lidi 
obdělávat půdu, uctívali ho vinaři a rolníci. Saturnovi byl zasvěcen měsíc prosinec, v tomto 
období dochází ke klíčení, které je základem budoucích žní.): byla to doba karnevalové 
nevázanosti a nepořádku, společenské třídy si vyměňovaly role – otroci poroučeli svým pánům a 
ti jim museli sloužit (viz Slovník řecko-římské mytologie a kultury, str. 222). 
63  Mudrci byli astrology perského dvora, kněžími Mithrova kultu, jenž se v éře raného 
křesťanství rozšířil v Římské říši (viz J. Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění). 
Spisovatel Tertullián (asi 160 – 230) byl první, kdo je označil jako krále, na nástěnných malbách 
v římských katakombách (podzemních jeskyních, které sloužily jako pohřebiště) a na některých 
byzantských mozaikách jsou mudrci oblečeni v roucha Mithrových kněží s typickými čapkami 
kuželovitého tvaru s cípem přehnutým dopředu. 



 25

□ Hledání Genia loci (úkol pro všechny věkové kategorie) 

 

Motivace: Vesnice byly dříve jinak utvářené, než jak je známe dnes. V nížinách 

bývaly seskupeny kolem návsi (návesovky, okrouhlice) nebo podél hlavní cesty 

(ulicovky), v horách byla stavení nepravidelně rozeseta po svazích. Stavby však 

vždy přirozeně zapadaly do krajiny: roubené stavby mezi zeleň luk, stromů a 

lesů, pestrobarevné zdi zděných statků svítily na pozadí zlatých lánů obilí a 

modré oblohy. Dnešní životní rytmus odsouvá tradiční lidové stavby do rezervací, 

mezi ojedinělé památkové objekty.64 Církevní stavby (architektura), které se 

dochovaly do dneška, vznikají již na počátku středověku. Středověk je dobou 

mezi starověkem a novověkem, je věkem křesťanské kultury a civilizace. Evropa 

té doby vzniká ve znamení rozvoje myšlenky božího království na zemi. Mezi 

zajímavé stavby, které jsou citlivě zasazeny do krajiny, patří křížové cesty.65 

Přidaná hodnota: Motivační vycházka ke 14 zastavením křížové cesty v 

Rokycanech s digitálními fotoaparáty – hledání "ducha místa", uvědomění si 

dědictví našich předků, jejich citlivého vnímání a umění vytvářet harmonickou 

jednotu staveb s krajinou. 

Výtvarný problém: setkání s prostředím – volba místa, kde je nám umožněno 

prožívání atmosféry – genia loci.66  

Pojetí práce: vyhledávání takových míst v okolí našeho bydliště, dokumentace 

změn životního prostředí vesnice, fotografická dokumentace na digitální 

fotoaparát. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
                  1. Křížová cesta ke kapli Kalvárie    2.Kaplička kalvárie v Rokycanech 

                                                 
64 Více viz O estetické výchově nejmenších, Liznerová J., str. 87. 
65 Křížová cesta: téma utrpení Ježíše Krista; 14 zastavení: (1) Ježíš odsouzen na smrt, 2) Ježíš přijímá 
kříž, 3) Ježíš padl pod křížem, 4) Setkání s matkou, 5)Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž, 6) Veroničina pomoc, 7) Ježíš 
padá podruhé, 8) Ježíšovo setkání s plačícími ženami, 9) Pán padá potřetí, 10) Ježíš zbaven šatu, 11) Ježíš je přibíjen na 
kříž, 12) Ježíš umírá na kříži, 13) Ježíš na klíně své matky, 14) Ježíš pohřben. 
66 Genius loci = paměť krajiny: je dvojího druhu – přírodní a kulturní; kulturní paměť krajiny 
vyrůstá z přírodní paměti a z otisků lidského působení v krajině, přírodní pamětí máme na mysli 
stopy přírodních procesů v čase, východiskem je geologický základ, Hosman, str. 78. 
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ADVENT 

 Advent je časem příchodu vánočních svátků a vyplňuje ho čekání na 

narození Ježíše Krista. Je to čas hlubokého rozjímání a dodržování půstu. Advent 

je také začátkem liturgického roku. Počátky adventu sahají do 7. století, 

původně se slavilo 4 až 6 neděl, papež Řehoř Veliký (540 – 604) svatý, jeden ze 

čtyř latinských Otců, stanovil počet adventních nedělí na čtyři. Jejich liturgickou 

barvou je fialová kromě třetí adventní neděle, která se nazývá Gaudete a její 

barvou je růžová. Advent je pohyblivý svátek, začíná nedělí mezi 27. listopadem 

a 3. prosincem, jeho konec představuje západ slunce Štědrého večera. Tradicí je 

zklidnění, jež odpovídalo životnímu stylu našich předků, v současnosti je 

adventní doby využíváno komerčně, a proto nelze o zklidnění mluvit. Symbolem 

adventní doby je zelený věnec ozdobený čtyřmi svícemi. Podoba dnešního 

adventu je spojena především se svátkem svatého Mikuláše a s tradicí mikulášské 

nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů na náměstích a vánočními trhy. 

Postava svatého Mikuláše je však historicky doložena. Mikuláš se stal biskupem 

ve městě Myra v Malé Asii a proslul velkou štědrostí. Oslavování tohoto světce je 

u nás datováno od 13. století a v předvečer jeho svátku chodil rozpustilý dav 

masek po vsi, který se choval divoce a vzbuzoval nevoli církve. Časem se masky 

redukovaly na postavu Mikuláše, čerta a anděla67, kterých bylo v průvodu i více 

(především čertů). Mikuláš chodil s nůší, ze které rozdával hodným dětem 

dobroty. 

 Mezi svátky adventního času 

patřily oslavy sv. Barbory, sv. Ambrože 

(jeden ze čtyř nejvýznamnějších 

latinských, tzn. západních církevních 

Otců) a sv. Lucie68. Svatá Lucie – panna a 

mučednice ze Syrakús v Itálii, dcera 

bohatých pohanských rodičů, která se i za cenu ztráty života nevzdala své víry. 
                                                 
67 Anděl (řec. angelos = posel) se objevuje již ve starověkých východních náboženstvích. Ve 
Starém zákoně je mnoho zmínek o bytostech, jejichž posláním je sdělovat boží vůli lidem na 
zemi. Dělají zvěstovatele, ochránce spravedlivých, ale také vykonavatele trestu nad provinilci. 
Lidé je vnímají  veskrze pozitivně.  
Spodobnění zla bylo také součástí starověkého perského a egyptského náboženství a právě pod 
vlivem východu se zrodili mnohohlaví netvorové Apokalypsy a Satan (nebo Lucifer – padlý anděl, 
který je protivníkem božím a představitelem zla) byzantského umění. Středověké křesťanské 
umění na západě pozměnilo jeho podobu a učinilo ji v podstatě lidskou, jen některé zvířecí 
prvky (rohy, drápy, ocas, kopyto ap.) zůstaly. Zajímavé informace o podstatě andělů lez nalézt 
například v knize M. Godwina. 
68 Lucie od slova lucis = lat. světlo. 

       

         3.Michael Pacher: Církevní otcové 
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Zemřela okolo roku 304 při pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána. Je 

patronkou slepých, švadlen a sklenářů. V předvečer svátku chodívaly "Lucky" 

kolem stavení, kontrolovaly dodržování půstu a v den svátku  (13. 12.)  nesměly  

hospodyně drát peří, ani přást.   

 
          
                                                                 
 
■ Andělské pohlazení (Předškolní VV) 
 
Motivace: V průvodu se sv. Mikulášem 
chodívali a chodívají i dnes andělé. Kdo 
jsou vlastně andělé? V původním významu 
byl anděl prostě posel, je prostředníkem 
mezi Bohem a člověkem. Andělé jsou 
bytosti dobra; démoni, mezi něž patří 
třeba i naši čeští čerti, jsou padlí andělé. 
Se svatým Mikulášem tedy každoročně po 
světě chodí představitelé té temnější 
stránky světa (čerti) a poslové Boží, 
představitelé dobra (andělé) a symbolicky 
nám dávají na výběr - hodné obdarují, 
zlobivé počastují koštětem či řetězem. 
Kdo chce skutečně vidět anděla, ať ho nehledá venku – sídlí totiž v každém z 
nás. Přidaná hodnota: Co přináší dětem Mikuláš, a co jeho pomocníci? Už jste 
také někoho obdarovali? Měl radost?  
Výtvarný problém: Působení lineárního a plošného charakteru materiálů a jejich 
výrazové účinky. 
Pojetí práce: lepená koláž v reliéfu, formát dle možností - andělská křídla - 
kombinace různých materiálů dovoluje vyniknout jejich vlastnostem, koláž z 
hedvábného papíru a igelitu, reliéfní zpracování papíru, použití deklasovaného 
materiálu – stužky, provázky, peří apod.  
Výtvarná kultura: informel ►Jean Fautrier: Baby Mine  
 

 

 

■ O světlech adventu (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Doba adventu je časem, kdy je příroda skoupá na světlo, večery se 
prodlužují a činnost lidí je tlumena nedostatkem slunečního svitu. Rádi 
zapalujeme světla svící, rádi sedáváme u krbů. V prosinci slaví svátek Lucie - 
jméno Lucie pochází z latinského slova lux – světlo, a podle staročeských 
pranostik: Lucie noci upije a dne nepřidá – svátek sv. Lucie přibližuje zimní 
slunovrat. O svátku sv. Lucie se lidé navštěvovali a vedli tzv. sousedské besedy s 
vypravováním. Večery se tak zdály kratší, i když se den neprodloužil.69 
Přidaná hodnota: Umíš vyjmenovat své obvyklé činnosti během celého dne?  Když 
je tma, je vám to příjemné? Co vidíš a cítíš, když se díváš do ohně v krbu nebo 
do plamene svíčky?  

                                                 
69  Viz Vavřincová, V.: Malá encyklopedie Vánoc. 

          4. Jean Fautrier: Baby Mine 
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Výtvarný problém: kontrast světelného bodu, osvětlené a neosvětlené plochy, 
meditační sdělení pocitů. 
Pojetí práce: vztah teplého světla a studené a neosobní tmy – parafráze, hledání 
kontrastu v pestrých a tmavých odstínech. 
Technika a formát: kresba přírodním uhlem, doplněno temperou. 
Výtvarná kultura: návaznost na abstraktní expresionismus a akční tvorbu ► 

 

            
 

5. Stanislav Klimeš: Hladina světla 
 
 

■ Na svatýho Mikuláše (4. a 5. třída) 
 
Motivace: Svatý Mikuláš už za svého života byl velmi oblíbený mezi prostými 
lidmi. Stal se biskupem v Myře v Lykii a proslul svou štědrostí, obhajoval 
křesťanskou víru před pohany a zachraňoval nespravedlivě obviněné.70 Mikuláš se 
stal patronem dětí, lékárníků, právníků, studentů a mlynářů, je druhým 
nejuctívanějším svatým (po P. Marii), ačkoliv nebyl jako všichni světci z jeho 
doby nikdy oficiálně prohlášen za svatého. Jeho uctívání se prostě stalo součástí 
širokých vrstev, k největšímu rozmachu kultu dochází v 8. století v Rusku, jehož 
je patronem. Kult se postupně šířil do slovanské Evropy a odtud do Německa, 
Francie a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny církve. 
 Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i 
národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V USA se 
tradice mikulášské nadílky postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který 
ovšem dnes rozdává dárky o Vánocích. V Čechách je Mikuláš představován v 
biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. 
Zatímco Mikuláš s anděly obdarovávají děti hodné, čerti - bytosti pekelné - se 
starají o symbolické "trestání" a "strašení" dětí darebných. Přidaná hodnota: 
diskuse na téma hodný x zlý, co si představíme pod pojmem DOBRO, "dobro 
činiti", a co znamená zlo: pro mě, tebe, společnost, přírodu apod. 
                                                 

70 Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách: Podle jedné z nejstarších legend o sv. Mikulášovi 
se vypráví, že pomohl zchudlé rodině, které hrozilo, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a 
tři dcery budou prodány a odvlečeny do nevěstinců. Mikuláš za rodinu dluhy zaplatil a 
dokonce dívkám zbylo na věno. 
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Výtvarný problém: ztvárnění struktury a objemu oděvu pomocí linií a prolínání 
barevných ploch. 
Pojetí práce: postava svatého Mikuláše a jeho doprovodu v životní velikosti – 
kresba uhlem a malba temperou podle skutečných postav žáků (společná práce) 
na velký formát. 
Výtvarná kultura: oltářní malby, románské a gotické fresky svatých ► např. ve 
znojemské rotundě sv. Kateřiny 
 
 

                                
                                                                                                                
                                          6. Freska ze znojemské rotundy st. Kateřiny 
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VÁNOCE 

 Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Datum 25. 

prosince uvádějí teologové již ve 3. století, všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 

7. století. 

 Tradice českých vánočních svátků má počátek v dávné předkřesťanské 

minulosti. Lidé se živili především zemědělstvím a byli proto těsně spjati s 

přírodou. Koloběh v přírodě souvisí se slunečním cyklem – Slunce bylo, je a bude 

symbolem životodárné síly, není proto divu, že se sluneční aktivitou souvisely 

magické praktiky, obřady a zvyky. Zimní slunovrat (21. 12.) v době, kdy ještě 

neexistoval kalendář, byl přirozeným začátkem nového roku – světla přibývalo, 

den se prodlužoval a narozené Slunce den ode dne sílilo jako narozené dítě (až 

nový občanský kalendář stanovil počátek nového roku na 1. leden). Vliv 

křesťanství potlačoval pohanské zvyky, některé přetrvaly až do dnešní doby a 

některé praktiky byly převzaty křesťanstvím (např. uctívání věčného světla). 

Odpradávna svátky zimního slunovratu patřily víře v návrat světla, tepla, a tedy 

nový a lepší život. Tato víra se spojila s křesťanskou filozofií – do této doby 

zasadili křesťané narození Ježíše Krista.71 

 Podle tradice Štědrý večer ještě nepatří do Vánoc, ale je posledním dnem 

adventní doby, teprve se západem slunce začínají přicházet vánoční svátky. 

Štědrovečerní večeře má slavnostní ráz, ačkoli by se měla skládat z postních 

jídel. Následující půlnoční mše je v podstatě pozůstatkem noční vigilie, která 

předcházela všem významným křesťanským svátkům72. Vánoční státky tak 

začínají samotným dnem Narození Páně 25. prosince (Boží hod vánoční, v 

občanském kalendáři označený jako 1. svátek vánoční), 26. prosince slavíme 

svátek sv. Štěpána neboli 2. svátek vánoční, tehdy chodívaly chudé děti koledou. 

Vánoční svátky pokračují i v lednu svátkem Tří králů. 

 

 

                                                 
71 Kristus znamená Pomazaný, Posvěcený z řeckého slova christos. Podle Flussera (str. 25) 
přicházejí Matouš a Lukáš s Ježíšovým "davidovským" rodokmenem, proto jako místo jeho 
narození označují Betlém, kde se narodil David (Matouš: svatá rodina bydlela v Betlémě před 
Ježíšovým narozením a v Nazaretu se usadila až po návratu z Egypta). Lukáš píše, že Ježíšova 
rodina cestovala do Betléma kvůli sčítáním lidu z Nazaretu. 
72 Vigilie = předvečer, svatvečer – podle římské tradice. V období dnešních Vánoc se slavily 
římské Saturnálie (Saturnus; řecky Kronos je italické a římské božstvo civilizace – naučil lidi 
obdělávat půdu, uctívali ho vinaři a rolníci. Saturnovi byl zasvěcen měsíc prosinec, v tomto 
období dochází ke klíčení, které je základem budoucích žní.): byla to doba karnevalové 
nevázanosti a nepořádku, společenské třídy si vyměňovaly role – otroci poroučeli svým pánům a 
ti jim museli sloužit (viz Slovník řecko-římské mytologie a kultury, str. 222) 



 31

    Koleda, koleda, Štěpáne, 

    strejček tetu přetáhne. 

    "Hleďte, teto, dobře tak, 

    máte strejčka poslouchat!" 

      Z Pardubicka 

 

    Štěpáne, Štěpáne, 

    tabáček nemáme. 

    Dej patáček73 na tabáček,                

    spolu vyšňupáme. 

      Z Moravy 

 

 Slavnost Zjevení Páně nebo také svátek Tří králů se slaví 6. ledna. Podle 

tradice se právě toho dne přišli poklonit právě narozenému spasiteli mudrci z 

východu a přinesli mu dary. Následující neděli po slavnosti Zjevení Páně se slaví 

Křest Páně, kdy vánoční svátky v rámci církevního roku končí.  

 Vánoce jsou asi nejdůležitějším svátkem roku i pro nevěřící, kteří ho 

spojují s koncem kalendářního roku a s trávením času v rodinném kruhu. V 

Čechách je hlavní postavou Vánoc Ježíšek – malé dítě nosící dárky, i když v 

posledních letech i u nás je vidět pronikání cizích kultur a využívání tradice 

Vánoc ke komerčním účelům.  

 

 

..."Děti se dívaly do oken, nábožně babičku poslouchajíce. Vtom kmitla okolo 

oken světlá zář a zvenku zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly ruce, Adelka pak 

šeptala tišeji: "Babičko, to světlo bylo Jezulátko, viďte?" Babička přisvědčila, 

vtom také matka do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že v babiččině světnici 

Jezulátko jim nadělilo. To byl shon, to bylo radosti, když viděly osvětlený, 

okrášlený strom a pod ním krásných darů!"...  

  z knihy Boženy Němcové Babička z roku 1855 

 

 

 

 

                                                 
73 Patáček =malý peníz 
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Narození Páně 

U jesliček 

 

Šla Maria, šla do ráje, 

potkal jest ji anděl Páně. 

"Kam jdeš Maria? Nedojdeš, 

těžko pod svým srdcem neseš." 

Maria mu nevěřila, 

přece do ráje vkročila. 

A jak do ráje vkročila, 

hned za podruží prosila. 

"My ti podruží nedáme, 

komory žádné nemáme. 

Máme jen malý chlíveček, 

je v něm uvázán oslíček." 

Jak Maria tam vkročila, 

hned synáčka porodila. 

Jak synáčka porodila, 

do jesliček položila. 

"Podej, Josefe, plínčičky, 

ať zavinem to maličký." 

Maličký jsme zavinuli, 

do jesliček položili. 

Píseň z Berounska 

 
 
■ Zrození života (Předškolní VV) 
 
Motivace: O Narození Páně se v Bibli zmiňují pouze Matouš a Lukáš.74 Podle 
jednoho z nejstarších biblických komentářů z přelomu 2. a 3. století připisovaný 
Hippolytovi označuje datum Kristova narození středu 25. prosince (to má důvod 
zřejmě od data oslavy Velikonoc, data Kristova vtělení, tedy početí – prostým 
připočítáním devíti měsíců se dostáváme k datu narození Ježíše Krista). V 
českých domácnostech je za vrchol Vánoc považován Štědrý den (24. prosince), 

                                                 
74 Nedostatek podrobností vedl ve středověku ke značnému úsilí o rozvedení:  "Matouš vypráví o 
mudrcích a jejich darech, Lukáš o dítěti položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se přišli poklonit 
poté, co jim to oznámil anděl." , píše J. Hall (1991) ve svém Slovníku námětů a symbolů ve 
výtvarném umění. 
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coby předvečer samotné slavnosti narození Páně – Ježíška.75 Přidaná hodnota: 
zrození života, narození dítěte – maminka dítě kolébá, spojení  ilustrace s 
textem. 
Výtvarný problém: lineární kresba – kontrast výrazné linie a stínu. 
Pojetí práce: základem kompozice je lineární kresba, kterou doplňuje různě 
intenzivní stín plochy podkladu.  
Technika a formát: jednobarevný papíroryt, formát A4. 
Výtvarná kultura: Madona s děťátkem, různí autoři   
 
 
 

■ Tajemství (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace:  Vývoj mláďat před příchodem na svět se odehrává v bezpečí za 
skořápkou vajíčka nebo v těle maminky. Vejce je odpradávna symbolem 
stvoření, postupně spojovaný s jarními slavnostmi obnovení a znovuzrození, je 
křesťanským symbolem vzkříšení. Stačí se na chvilinku schovat v nevelké krabici, 
abychom si na vlastní kůži vyzkoušeli pocity mláděte v těsném prostoru, 
pozorujeme pocity po "osvobození se", narození. Narození dítěte přikládali naši 
předkové zvláštní význam. Po narození dítěte byl pro rodičku a děťátko vyhrazen  
ve světnici zvláštní kout, zakrytý tkaninou "koutnicí". Ta měla matku a dítě 
chránit před nečistými silami a duchy. Také jídlo a vodu dostávala rodička ve 
zvláštních nádobách, tzv. koutňáku. Tyto tradiční lidové zvyklosti měly praktický 
(hygienický) význam.76 Přidaná hodnota: vnitřní představa blízkého vztahu matky 
a dítěte, co znamená výraz "mateřská láska", vyjádření tohoto vztahu v lidové 
slovesnosti prostřednictvím písní a říkadel.  
Výtvarný problém: vnímání vlastního prožitku 
a jeho bezprostřední ztvárnění – stopa 
nástroje, hustota tahů, střídání různých stop 
podle typu nástroje. 
Pojetí práce: velkou motivací je dobrodružství 
zobrazování, co je dosud utajeno –  odkrytá 
kresba mláďat ve vajíčku, děťátka v bříšku u 
maminky na voskovém podkladu, lineární 
kresba, kontrast linií a dynamika tmavých 
ploch, kruhový formát. 
Výtvarná kultura: Sandro Botticelli77: Madona s 

děťátkem ► 

  
 

 

 

 

 

                                                 
75 Ježíšek, Jezulátko v Čechách je nadpřirozená bytost, která na Štědrý večer rozdává dárky pod 
vánoční stromek. Jeho jméno je odvozeno od Ježíše Krista – malý Ježíš – Ježíšek. Nejčastěji je 
vyobrazován jako malé dítě, velmi slavné je Pražské Jezulátko – vosková figurka v kostele P. 
Marie Vítězné, o kterém se říká, že nosí štěstí a plní přání (A. Ježková: Praha babka měst, str. 
127). 
76 Skarlantová, Slavík, str. 41. 
77  návaznost na renesanční představy S. Botticelliho: obrazy kruhového nebo oválného tvaru 
(ronda), kde se kompozice podřizuje rámci a dochází k deformaci prostoru. 

   7. S. Botticelli: Madona s děťátkem 
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■ Klanění tří králů (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: K Vánocům se pojí nejrůznější tradice: vánoční stromek, dávání dárků, 
které nosí Ježíšek, vánoční cukroví a stavění jesliček – betlému. Zatímco vánoční 
stromeček je tradice poměrně mladá (přibližně od 19. století), betlém78 se 
stavěl v kostele na Boží hod vánoční.    
 Klanění tří králů (také Zjevení Páně) se podle západní tradice křesťanství 
slaví 6. ledna. Toho dne se přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi mudrci z 
východu a přinesli mu dary. Mudrci sledovali "hvězdu" a hledali krále Židů – 
velekněží79 a učení muži je poslali do Betléma. Jejich cestu značila hvězda, 
která by mohla být kometou (motiv hvězdy se objevuje již ve 4. století a podle 
řady dnešních vědců mohl výskyt této betlémské hvězdy souviset s návratem 
Halleyovy komety). Pro Řeky a Římany byly hvězdy božstvy, tato víra se 
odvozovala od starobylých náboženství Persie a Babylónu, kde se o jejich kult 
starali tamní astrologové – mágové, v symbolické podobě byly tyto představy 
přejaty křesťanstvím. Jména tří králů se poprvé objevují až v 9. století, a jejich 
počet je odvozen od počtu darů, které přinesli (zlato – jako hold Kristově 
královské důstojnosti, kadidlo – jako hold jeho božství, neboť se používá při 
obřadech, a myrha – užívaná při balzamování je symbolem smrti). V pozdním 
středověku se králové stali spodobněním tří částí v té době známého světa: 
Evropy, Asie a Afriky (v podobě Baltazara, který byl tradičně zpodobňován jako 
černoch).   

Přidaná hodnota: Návštěva Hvězdárny v 
Rokycanech nebo Planetária v Praze, 
sledování hvězdné oblohy za bezmračné 
noci, shlédnutí komponovaného pořadu 
o blízkém i vzdáleném vesmíru, 
organizace dětské konference na téma 
Vesmír apod. 
Výtvarný problém: vyjádřit barevně 
nebo graficky průnik sondy do vnitřku 
komety.  
Pojetí práce: gestická malba temperou 
- bohaté barvy tvořené stopami 
nástrojů (špachtle, stěrka ap.). 
Výtvarná kultura: abstraktní malba ►  
 
    8. Bohuslava Olešová: Skrytosti 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
78 Prokazatelně úplně první jesličky postavil v Grecciu roku 1223 sv. František z Assisi, v Čechách 
se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. 
79  Mudrci byli astrology perského dvora, kněžími Mithrova kultu, jenž se v éře raného 
křesťanství rozšířil v Římské říši (viz J. Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění). 
Spisovatel Tertullián (asi 160 – 230) byl první, kdo je označil jako krále, na nástěnných malbách 
v římských katakombách (podzemních jeskyních, které sloužily jako pohřebiště) a na některých 
byzantských mozaikách jsou mudrci oblečeni v roucha Mithrových kněží s typickými čapkami 
kuželovitého tvaru s cípem přehnutým dopředu. 
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Pohanské tradice a rituály, Nový rok 
 
 Naši předkové slavili dobu letního slunovratu velkou slavností ohně. 
Podobným obřadem slavili odpovídající období zimy – zimní slunovrat. Jsou to 
důležité body obratu na zdánlivé pouti slunce po obloze, a zimní slunovrat 
slibuje přibývání světla a tepla, příchod nového roku.  
 I náš občanský kalendář klade začátek roku do tohoto zimního období. Na 
prahu nového roku hodnotíme starý rok a očekáváme, co nám ten nový přinese. 
Posledním dnem starého roku je svátek svatého Silvestra. Na světě existovalo 
mnoho kalendářů, u všech se čas odměřoval podle pohybu Slunce a Měsíce, 
začátek roku byl v každém kalendáři jindy.80 
 
 
■ Slavnost zimního ohně (Předškolní VV) 
 
Motivace: V moderním křesťanství přetrvává obřad zimního ohně o zimním 
slunovratu ve starém zvyku Vánočního polena v krbu, který byl rozšířen po celé 
Evropě. Často se popel z tohoto polena schovával a rozséval se na jaře po poli, 
aby zajistil dobrou úrodu. Zvykem bylo uhasit oheň v krbu před odchodem do 
kostela, po bohoslužbě si lidé přinášeli domů oheň nový, a těšili se z jeho 
tepla.81 Přidaná hodnota: návrat k přírodě, k nejprostším vyjadřovacím 
prostředkům našich předků, práce s přírodním materiálem. 
Výtvarný problém: výtvarná experimentace, kompozice povrchových struktur. 
Pojetí práce: návraty k práci s přírodním materiálem – kompozice frotáží různých 
struktur dřeva přírodním uhlem, hlínou, popelem, doplněno kresbou ohořelým 
dřívkem. 
Výtvarná kultura: M. Ernst, frotáže ► 

 

 
 
                                                     9. Max Ernst: Arizona Rouge 
 

 

 

 

 

                                                 
80

 Nový rok začínal v lednu až v pozdější době (v 15. století). Dodnes to tak je: zatímco u nás 
slavíme Nový rok 1. ledna, podle pravoslavného ritue se slaví později v lednu. 
81 Viz Frazer: kapitola Zimní ohně,str. 548. 



 36

■ Bludiště starého roku a naděje nového (1., 2. a 3.tř.) 
 
Motivace: Bludiště82 znamenalo odjakživa symbol hledání a sebeobjevování – a 
Nový rok je chvílí, kdy se ohlížíme zpět za starým rokem, bilancujeme. Cítíme 
šanci splnit si některá přání, máme naději do budoucna něco ve svém životě 
změnit. V dřívějších dobách lidé neměřili čas tak jako my. Kdysi dávno čas 
ukazovalo slunce a jeho zdánlivý pohyb po obloze. Později lidé vymysleli první 
primitivní přístroje na měření času: provázkové, svíčkové, přesýpací, vodní 
hodiny a jiné. Dnes nám také tolik nevadí, že je večer brzo tma, protože máme 
elektrické osvětlení. Naši předkové si však museli svítit živým ohněm svíček nebo 
petrolejových lamp. Přidaná hodnota: dialog, prosazení vlastního názoru, 
uvědomění si vnímání času – Slyšeli jste někdy říkat rodiče nebo prarodiče, jak 
ten čas rychle letí? Čas utíká stále stejně, ale lidé ho vnímají odlišně. Někomu 
utíká, jinému se vleče. Co děláte ve svém volném čase? Pomáháte rodičům? A 
jak? 83- úvaha nad světlem života. 
Výtvarný problém:  prostorové komponování z lineárního materiálu, hledání 
tvarových a proporčních kontrastů, užití nehořlavých  a dalších prvků. 
Pojetí práce: prostorový objekt (drátěná plastika) s živým světlem – základní tvar 
ze silného drátu, který drží tvar, vypletení tenkým drátem do motivu, vkládání 
dalších prvků.  
Výtvarná kultura: Vl. Preclík a jeho objekty, Kurt Gebauer: Blikající hlava   
                                                                                                    

 
   
 

■ Svarožic a počátek roku (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Svarožic je původním polabským bohem, kterého známe podle jména. 
Svarožic ztělesňoval Slunce, dnes jej můžeme znát i pod jménem Radegast84. 
Tento pohanský bůh měl válečný a hospodářský význam, jeho kultovními zvířaty 
byly kůň a kanec. Jeho přesnou podobu nemáme, archeologové objevili jen 
několik menších amuletů se dvěma nebo třemi obličeji na jedné hlavě - na 
skutečného Svantovita představujícího čas, vznikání a zanikání si musíme ještě 
počkat... Přidaná hodnota: nabízí se podobnost s římským bohem Saturnem, 
jehož kult Římané slavili v období přelomu roku, seznámení se s historií našeho 
národa, srovnání. 
Výtvarný problém: výrazové účinky lineárního a plošného charakteru papíru. 
Pojetí práce: kašírovaný plošný reliéf nebo prostorová práce. 
Výtvarná kultura: návaznost na dílo A. Šimotové: Tvar   
 

 

 

 

                                                 
82 Bludiště = spleť, zmatek; labyrint = původně název pro krétské stavby s množstvím spletitých 
chodeb a místností. 
83

 ukázka z knihy Už vím proč, Kmitání měří čas, str. 108 
84 Pohanským staroslovanským bohem, který měl podobné vlastnosti jako Svarožic, byl Svantovit 
– mocné božstvo, jemuž odváděly daně i pevninské kmeny od Vagrie až po Pomořany. Možná je i 
souvislost se sv. Vítem, neboť význam jména je ve všech slovanských jazycích stejný – "svatý", 
původně však znamenalo mocný, silný, a koncovka    -vit se často objevuje ve slovanských 
vlastních jménech; Váňa, str.87. 
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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ I 

 

MASOPUST 

 Liturgické mezidobí je jakýmsi předělem mezi zimním a předjarním 

obdobím. V této době se držel Masopust - jeho délka se určuje podle Velikonoc – 

začátek Masopustu je vždy po Třech králích (6. ledna) a končívá Popeleční 

středou, po níž začíná čtyřicetidenní předvelikonoční půst.85 Tento svátek 

provází veselí, tanec a zpěv, dobré jídlo a pití se spoustou legrácek. Masopustní 

obchůzky se udržely na vsích i ve městech až do dnešní doby. V době masopustu 

se konaly hostiny, ve městech tancovačky a na vesnici vepřové hody. Těm, kteří 

se nezúčastnili, se posílala bohatá výslužka (jelítka, jitrnice, ovar, huspeninu, 

klobásy, škvarky apod.), na Moravě se zvala "šperky" a v Čechách "zabijačka". 

 Se svátkem se pojí obřad pohřbívání Masopustu, který připadá na konec 

Masopustu, buď na poslední den radovánek, nebo na první den postní doby, tedy 

na Popeleční středu (v noci před Popeleční středou zatroubil ponocný a rychtář 

všecky vyzval k rozchodu a postu). 86 

 

 
Veselí a zábava 
  

 
■ Rozveselení lidé (Předškolní VV) 
 
Motivace: Lidé se v období Masopustu rádi bavili na zábavách, navštěvovali se, 
tancovali na tancovačkách. Před večerní zábavou chodívali po vsích průvody 
masek, lidé v maskách tančili před každým domem. Dochovalo se mnoho 
písniček, říkanek a hádanek z tohoto veselého období: 
 
Hola, hola     Ať je šiška nebo bába, 
já pán Pronobus,    to má huba všecko ráda, 
vinšuju šťastný a veselý masopust, ať je bába nebo šiška, 
abyste dobře hodovali,   to má huba všecko stříská. 
Šišky, báby 87 smažívali                        Hejsa, páni, dobrý den! 
a nám taky ňákou dali.   Jaký kumšty umíte? 
      Jen s nima ven!  Z Polabí 
  

                                                 
85 Název vznikl složením dvou slov: maso a půst. Název charakterizuje následující období 
střídmosti v jídle a zábavě - co bylo odepřeno v půstu, to bylo povoleno o Masopustu.  
86 Jak píše Frazer ve Zlaté ratolesti (str. 271):... "datum obřadu vynášení nebo vyhánění smrti – 
jak se mu běžně říká – není jednotně stanoveno. Bývá to obvykle čtvrtá neděle velikonočního 
postu, která je známa pod jménem ´smrtná neděle´, ale někde se pořádá oslava o týden dříve a 
jinde, jako v Čechách, o týden později".  
87 báby, šišky = koblihy 
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Výtvarný problém: výtvarná hra s barvami - veselá nadsázka, vzhled a výraz 
tváře. 
Pojetí práce: barevné přetváření (v maškaru, člověka ve zvíře apod.) černobílé 
xeroxové fotokopie portrétů od známých a význačných malíř§, kresba suchým 
pastelem.  
Výtvarná kultura: vazba na práce A. Warhola – pop art  
 
 
■ Písnička (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Nejstarší zápisy lidových písniček pocházejí ze 16. století, často z 
období 19. století, kdy o lidový folklór projevili zájem sběratelé jako byl K. J. 
Erben a František Sušil. Lidové písničky z různých regionů mají své specifické 
rysy, do současné doby se zachovaly některé oblasti s dosud živým folklórem – v 
Čechách Chodsko a na Moravě Podluží, Moravské Slovensko (Slovácko) a Valašsko. 
- Každý zvuk se dá nakreslit nebo namalovat podle toho, jak zní. Písknutí 
píšťalky, cinknutí trianglu, rytmus bubnu – každý nástroj má jiný zvuk. V písničce 
se zvuky nástrojů proplétají, plynou společně a zase se vracejí. Přidaná hodnota: 
seznámení se s národopisnými oblastmi a lidovou písničkou typickou pro folklórní 
oblast.88 
Výtvarný problém:  výtvarná hra s 
hudebním rytmem. 
Pojetí práce: výběr známé veselé 
lidové písničky, výtvarný záznam rytmu 
či melodie. 
Technika a formát: kresba dřívkem, 
štětcem, houbou, špachtlí, hřebenem a 
barevnou tuší, pás z formátu A1. 
Výtvarná kultura: práce Jitky Válové : 

kresby hudby L. van Beethovena►  
                                                                              

    
 
    Poslechněte, lidé! 
 
 Poslechněte, lidé, málo,   Beznohé na lípu leze, 
 co se v české zemi stalo:   só tam vtáci, že jich vezme, 
 
 udělali škodu hroznó,   bezruké na něho hází, 
 uřezali kapsu prázdnó,   němé křičí, že ho srazí, 
 
 udělali ešče více,    slepé na ně z trní kóká, 
 bosýmu zuli střevíce   hluché jich pilně poslóchá, 
 
 a nahýmu dvě košule,    bezzubé vořeche lóská, 
 co jich neměl na svém těle.  homrlýmu* nedá kóska. 
  Z Hané       *mrtvému 
 
  
                                                 
88 Šimanovský, Tichá: Lidové písničky a hry s nimi + CD. 

                       10. Jitka Válová 
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■ Maškary (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Masopust je tradiční období od Tří králů (6. ledna) do počátku postní 
doby (Popeleční středa). Karneval či masopust se konával i v Římě (carnival = 
cerniprivium = označení dne, kdy se všichni dosyta najedí masa). Maškary v 
tradici karnevalu odkazují na magický svět, se kterým lze během tohoto dne 
navázat kontakt v období předělu mezi zimou a jarem. Z této tradice vycházejí 
také masopustní masky, provedení kostýmu bylo chloubou tvůrce nebo majitele, 
který jeho prostřednictvím ukazoval svou zručnost či nápaditost. Masopustní 
průvod zpravidla procházel celou vsí a byl vyvrcholením masopustního veselí. 
Tradičními maskami jsou např. bába s klukem, medvěd, smrtka, kůň (pro dvě 
osoby) a další. Způsob pohybu u člověka je jedinečný, dokáže kráčet vzpřímeně 
a pohybuje se jen po dvou končetinách, umí i tančit. Nás budou zajímat stopy, 
které při tom pohybu zanechává. Přidaná hodnota: Chodíš rád/a na karneval? 
Proč se lidé rádi převlékají za někoho jiného? Existují v jiných kulturách veselé 
průvody? Našel bys jinde na světě podobnou zábavu té naší, masopustní? Otázky 
vyžadují vyhledání informací v encyklopediích, na internetu apod. – uspořádání 
besedy na dané téma.  
Výtvarný problém: kombinace otisků – vytváření stop fiktivního průvodu lidí a 
zvířat (jako záznam), tanec – rytmus stop, kompozice ve formátu. 
Pojetí práce: kombinace otisků, frotáží, koláží a malba na pásu balícího papíru. 
Výtvarná kultura: pozůstatky po výtvarných akcích, stopy lidí a zvířat ve sněhu, v 
blátě, Jakub Špaňhel: Cesta ► 

 

 

 
 

11. Jakub Špaňhel: Cesta 
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DOBA POSTNÍ 
 V křesťanství je doba postní obdobím přípravy na Velikonoce. V západní 

římské tradici začíná půst Popeleční středou a trvá 40 dní vyjma nedělí. Tato 

postní doba se netýká pouze střídmosti v jídle a pití alkoholu, ale zahrnuje i jiné 

projevy, většinou křesťan neulpívá na věcech, na které je zvyklý, stává se 

skromným. O postní době je zvykem dávat příspěvek potřebným nebo přispět na 

nějaký dobročinný účel. Postní doba je obdobím zamyšlením se nad sebou, 

člověk má pracovat na proměně a obnově svého života. Lidé obnovují vztahy s 

druhými lidmi a navrací se k tomu, co činí křesťana křesťanem.  

 Datum Popeleční středy se každoročně mění a určuje se podle data 

Velikonoc. Celá doba vrcholí Svatým týdnem, při němž si křesťané všech ritů 

připomínají ukřižování Ježíše Krista a končí velikonočním třídenním – Zelený 

čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota (je posledním dnem postní doby). Vrchol 

velkonočních oslav je ze soboty na neděli, kdy se konají Velikonoční vigilie v 

předvečer Zmrtvýchvstání Páně (neděle). Celá postní doba tak směřuje k 

radostné oslavě Velikonoc, které jsou pro křesťany svátky Kristova vzkříšení z 

mrtvých. 89 

 
 
■ Klidná krajina (Předškolní VV) 
 
Motivace: V předvelikonoční době, době postní, je příroda ještě v hlubokém 
spánku. Všude v krajině je klid a ticho, stromy vypadají, skoro jako by byly 
"mrtvé". Naši předkové, kteří žili v souladu s přírodou věděli, že příroda je 
mocná a každoročně na jaře se vrátí světlo, teplo, na stromech vyrazí listí a 

tráva se zazelená. 21. března přichází jarní 
rovnodennost. V této době také začínají 
hospodářům první jarní práce. My se 
vydáme na předjarní procházku a budeme 
pozorovat krajinu a přírodu, do které se 
pomalu vrací život. Přemýšlej o této 
krajině a vyber si místo v okolí, které se ti 
líbí, které máš rád.  Přidaná hodnota: 
fyzické vcítění do pozvolna se probouzející 
krajiny, výtvarná hra s neobvyklými 
nástroji. 
Výtvarný problém: volba barevné škály, 

strukturace pomocí netradičních nástrojů.  
Pojetí práce: monotyp - nanášení barvy štětcem či špachtlí, strukturace stěrkou, 
kartáčem, drátěnkou apod. - stopy v husté barvě.  
Výtvarná kultura: strukturální malba, návaznost na práce abstraktních malířů, 
např. Oldřich Smutný: Hlas rybníka ►      

                                                 
89  Součástí velikonočních svátků je již doba postní, více V. Vavřincová. 

         12. O. Smutný: Hlas rybníka 
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■ Prostor kolem (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Pro období předjaří je charakteristické studené počasí se  sněhovými 
vánicemi, ale i oblevami a prvními příznaky probouzejícího se jara. V přírodě se 
začínají objevovat první poslové – líska i jíva mívá květy, v suché trávě vyrážejí 
mladé kopřivy. Pojďme ven, do volné přírody a nadechněme se čistého, svěžího 
vzduchu. Přidaná hodnota: vycházka do předjarní přírody na vyvýšené místo – 
holý vrchol kopce, vnímání otevřeného prostoru krajiny před sebou, ve třídě 
volná imaginace na téma: když zavřeš oči a pokusíš se "uvidět" za víčky krajinu, 
co se ti ukáže? 
Výtvarný problém: pohledy do plenéru, geometrické, horizontální členění, 
zjednodušení reality. 
Pojetí práce: koláž z pruhů trhaného deklasovaného papíru lepená horizontálně 
tak, aby tvořila jednotlivé plány krajiny. 
Výtvarná kultura: vazba např. na J. Johna (Zimní plán) a J. Zrzavého ► 

 

 

 

13. Jiří John: Zimní plán 

 

 
 
■ Krajina zblízka (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Krajina zblízka je výtvarnou hrou vedoucí k objevování světa v "kapce 
vody". Pomocí "lupy" – obdélníkového okénka z kousku čtvrtky – si najdeme na 
reprodukci obrazu známého malíře-krajináře místo, které je kompozičně 
zajímavé, hledání zajímavé barevnosti a kompozice nám ukazuje nový způsob, 
jak malovat. Přidaná hodnota: ukázky reprodukcí děl abstraktních umělců, 
seznámení se vznikem abstraktního umění, jeho zpřístupnění, srovnání s díly 
významných krajinářů. 
Výtvarný problém: detail v krajině - abstrahování forem, souhra linií, 
přezvětšení. 
Pojetí práce: malba temperovými barvami vybraného výseku reprodukce krajiny 
- obrazu známého výtvarníka či malíře, redukce tvarových prvků. Výsek malby 
zvětšíme na velký formát. 
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Výtvarná kultura: návaznost na díla moderního umění: především krajináři – 
expresionismus (V. van Gogh, E. Munch) a impresionismus (P. Cézanne aj.), u nás 
Antonín Slavíček, Václav Špála a další ► 

 
 
 
 
 
 

 
 

14. Antonín Slavíček: Slunce v lese 
 

 
 

15. Václav Špála: Cesta kol Berounky pod tratí 
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VELIKONOCE 

 Velikonoce jsou nevýznamnější svátky křesťanů bez rozdílu. O 

Velikonocích si připomínáme Kristovu oběť. Tajemství Kristovy smrti a 

zmrtvýchvstání tvoří jádro tohoto svátku a je základem křesťanské víry. V 

křesťanských písemných pramenech jsou Velikonoce uváděny od 2. století, 

slavily se však již dříve. Podle svědectví evangelií byl Ježíš ukřižován v čase, kdy 

Židé v jeruzalémském chrámu přinášeli tradiční oběti o svátku Pesach.90Ve druhé 

polovině 2. století došlo mezi křesťany ke sporu o termín slavení Velikonoc, až 

roku 325 rozhodl I. všeobecný koncil, že všichni křesťané budou slavit Velikonoce 

první neděli po prvním jarním úplňku (tedy mezi 23. březnem a 26. dubnem). 

Tak se navždy křesťanské Velikonoce oddělily od židovských svátků, ze kterých 

byly přejaty některé společné zvyky a rituály.91  Z židovské tradice, která má 

svůj samostatný bohatý vývoj, přechází do  křesťanských Velikonoc symbolika 

nového života, života vykoupeného obětí přechodu, obětí prvotin z úrody a obětí 

beránka bez vady, nejlépe toho jara prvorozeného.92 Velikonočními symboly 

podnes jsou beránek, který rovněž odkazuje na židovský svátek Pesach, ale v 

křesťanství se transformoval v symbol Ježíše Krista, neboť on je "beránek 

obětovaný za spásu světa". Křesťanská církev uctívá kříž, který se stal nástrojem 

utrpení Ježíše, a patří mezi nejdůležitější symboly křesťanství jako takového. A 

nesmíme zapomenout na vajíčko, jež je symbolem nového života, plodnosti, 

vzkříšení a nesmrtelnosti - křesťanská církev vykládá vejce jako symbol 

zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus. V souvislosti s lidovou kulturou vznikl 

zvyk na Velikonoce vejce malovat či jinak zdobit. Velikonoční obřady překračují 

práh času a prostoru: staly se autentickým mýtem – Ježíš Kristus se narodil, 

zemřel a vstal z mrtvých v čase historickém, díky obřadu se každoročně narodí o 

Vánocích, zemře a vstane z mrtvých o Velikonocích. Ve všech křesťanských 

obcích bylo velikonoční tajemství od nejstarších dob slaveno jako svátek radosti 

z vítězství života nad smrtí, křesťané jej povýšili na oslavu milosrdenství a lásky 

k Bohu i člověku. 

                                                 
90

 nebo Pascha – aramejské a řecké označení velikonočních židovských svátků. 
91 Synkretismus = z řečtiny označení pro smísení různých náboženských tradic, kultů a jevů 
(Erasmus Rotterdamský) – více o splývání náboženských rituálů P. Pokorný: Řecké dědictví v 
Orientu (str. 295). 
92 Symbolika prvních obětin se objevuje u velké řady ritů založených na zemědělství, nebo v 
době přechodu (ze zimy k létu, od loveckého či pasteveckého způsobu života k zemědělství 
apod.); Frazer, str. 497. 
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 Původně se Velikonoce slavily jako jedna slavnost, jejíž hlavní náplní byla 

společná hostina. Od 4. století předchází samotným oslavám Postní doba, 

postupně se velikonoční slavnosti rozšířily o další dva dny – pátek, den Ježíšovy 

smrti, a sobotu, den jeho odpočinku v hrobě. Tyto dva dny spolu s nedělí tvoří 

tzv. velikonoční třídenní.93 

 Ze všech křesťanských svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období: 

vrcholí ve Svatém týdnu (nazývaném Pašijovým – podle biblického příběhu 

umučení Ježíše Krista, nebo Velkým týdnem). Začíná Květnou nedělí, graduje 

svatým třídenním a končí před slavností Vzkříšení.94 Svou podstatou je Svatý 

týden výjimečný: jsou to dny očisty skutečné i symbolické a dny střídmosti, 

půstu, klidu, ticha a soustředění. Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové 

tradice svěcení jara. 

 Květná neděle, tzv. Květnice (poslední neděle čtyřicetidenního půstu) 

otevírá Velikonoce ve znamení zelené ratolesti 95 - podle palmové ratolesti, 

kterou lid vítal Kristův příjezd do Jeruzaléma. Vedle vrstvy lidových obyčejů 

souvisejících se zelenou ratolestí96, velikonoční pomlázkou a letnicovými obřady 

mládeže, má dlouhou historii katolický obřad svěcení ratolestí o Květné neděli 

spojený s procesím. Na Květnou neděli (ale i o dalších dnech Velkého týdne) 

nosili hospodáři křížky (třeba i zmnožené) na pole a zastrkávali je do země, 

jakožto i zelené proutky, které měly ochrannou funkci.  

 Zelený čtvrtek je jedním z hlavních dnů lidových Velikonoc a jarního 

novoročí97, který souvisí s počátkem nového hospodářského roku. Jeho význam 

překrylo křesťanské pojetí Zeleného čtvrtku jako prvního dne svatého třídenní. 

Lidový základ má také tradiční umývání v pramenité vodě, zaříkání a modlitby 

před východem slunce – to vše přijala postupně církev do své obřadní soustavy 

Velikonoc (umývání nohou v chámu, ranní bohoslužby ad.). Z Kristova života, jak 

                                                 
93 Mše na památku Poslední večeře Páně se slaví večer na Zelený čtvrtek, na Velký pátek si 
připomínáme utrpení Ježíše Krista a jeho smrt na kříži, Bílá sobota je dnem "bdění" u Kristova 
hrobu. Neděle je ve znamení Zmrtvýchvstání (v občanském kalendáři nalezneme Boží hod 
velikonoční), začíná v sobotu při západu slunce a slaví se noční vigilie, jež je nejstarším 
obřadem církve. Slavnost zahrnuje žehnání ohně, zapálení velikonoční svíce (paškál) a další 
rituály, vrcholí bohoslužbou, při které se zpívá Gloria a rozezní se chrámové zvony, více 
Frolcová, str. 177. 
94 Jindřich Jindřich zaznamenal na Chodsku lidové názvy všedních dní Svatého týdne: Modrý 
půndělí, Šedivý houterý, Sazometná středa; Frolcová, str. 80. 
95 Podle V. Frolcové je původ termínu Květná neděle doložen soluňskými bratry Konstantinem a 
Metodějem na Moravě (Dominica florum, Pascha floridum, Dies floridus), str. 84. 
96 Církev pravděpodobně přijala starý zvyk přinášet zjara do domu zelené ratolesti; Frolcová, 
str. 86. 
97 Václavík, str.45. 
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o něm mluví evangelia, se k Zelenému čtvrtku váže hostina (Poslední večeře 

Páně) a středověký obřad umývání nohou starcům, jako akt milosrdenství k 

chudým a potřebným se lidé obdarovávali. Z lidových obyčejů se zachovalo 

pečení jidášků (pečivo z kynutého těsta) nebo konzumování zelí, hrachu, prvních 

jarních bylin apod.  

 Veliký pátek je nejtišším dnem v roce, lidové přívlastky Bolestný, Tichý 

pátek vyjadřují smutek ze smrti Ježíše Krista. Je to den bez práce, bez obyčejů, 

kdy se čas zastavil, jako když odejde někdo z nejdražších. Podle lidové víry je 

Velký pátek dnem nadpřirozených sil, proto je časem velké účinnosti modliteb a 

věšteb. Tento den určuje řád zákazů, který se liší v pojetí lidovém a církevním.98 

Nejvíce to dokládá půst, jenž je nejpřísnější v roce, avšak jeho pojetí se lišilo 

kraj od kraje. Nebylo však místa, kde by lidé neznali zvyk umývání a modlitby 

pod širým nebem před východem slunce. Rituál měl dvojí podobu: před 

východem slunce se chodívali lidé umývat do strouhy, kde tekla čistá, pramenitá 

voda, která byla nejsilnější v místě soutoku více pramenů. Takovou vodu si za 

tmy nabírali a potom jí používali k magickým rituálům a léčení těla i duše. O 

Velkém pátku chodívalo místy pašijové procesí (od 17. století), které 

představovalo dramaticky zpracovaný poslední den života Ježíše Krista a jeho 

ukřižování a smrt na kříži. Na Velký pátek se konaly katolické pobožnosti křížové 

cesty, s tímto dnem se pojí uctívání Božího hrobu a kříže. 

 Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy 

Božího hrobu. Přináší však změnu: v kostelech se po tichu a tmě rozsvěcují svíce, 

zvony zvoní a rozeznějí se varhany. Bílá 

sobota znamená naplnění Svatého týdne, 

končí velikonoční vigilií (slavností 

Zmrtvýchvstání) a tak vrcholí celý 

liturgický rok. Teprve biblickou zvěstí o 

Kristově zmrtvýchvstání nabývá smyslu 

Ježíšovo narození a smrt – biblické 

události směřují k obrazu syntézy: 

seslání Ducha svatého. Svěcení vody, 

nové křty dospělých a obnova slibu 

věřících o velikonoční vigilii patří ke 

                                                 
98 Více viz Frolcová, str. 128 

     16. fotografie Piety od Michelangela 
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katolickým obřadům Bílé soboty dodnes – pro věřící jsou rituálem společného 

vstání s Kristem. Přestože už v 8. století zavedla křesťanská církev zažíhání a 

svěcení ohně o Velikonocích, mohutné lidové tradici pálení ohňů na přechodu 

zimy a jara čelila ještě nařízení Marie Terezie. 99 Při nich lidé spalovali loňské 

svěcené ratolesti, a tak dokončili dílo, než započali nové, tj. odstranili rituální 

předmět, jehož funkční období pominulo).100 Při obřadu Zmrtvýchvstání Páně se 

spalují zbytky svěcených olejů. Rozžehnutý nový oheň zapaluje paškál (objemná 

velikonoční svíce)101, který předává oheň svícím věřících. Lidové tradice o Bílé 

sobotě si všímaly především ovocných stromů, hospodyně je postřikovaly vodou, 

třásly s nimi apod., aby stromy probudily, nebo je "mazaly" mazancovým těstem, 

ve víře, že stromy budou více plodit.  

 Obřady Vzkříšení o Bílé sobotě otevřely hlavní velikonoční svátek Hod boží 

velikonoční a s ním sváteční období osmi neděl vrcholící Hodem božím 

svatodušním. Na Hod boží velikonoční se světilo jídlo, s jídlem bylo spojeno i 

velikonoční hodování – někde se jídávalo pečené jehně,102 jinde vařená vejce, 

tvaroh, máslo, mléko s čerstvou řeřichou, zelí, polévka z masa, kaše z prosa a 

další. Tradice obcházení polí v tento den a modliteb za úrodu nabyla v některých 

krajích podoby kolektivního obřadu. Dalším rituálem se staly jízdy na koních, 

které se vyskytovaly v bezprostředním kontaktu s oblastmi v Lužici či Polsku, na 

severu Čech a na jižní Moravě: obřadní objížďky na koních s křížem nevznikly 

jako velikonoční obřad, motivací je ochrana polí a úrody na nich před zloději a 

lapky. Jinou formou objíždění na koních byla obdoba koledování uvnitř vesnice – 

před východem slunce vyjížděli mládenci za zvuku trumpet a zvonění zvonů, 

třikrát objeli kostel a pak dům od domu zastavovali, zpívali a přijímali dary pro 

kostel. 

 Pondělí velikonoční je na vsích do současnosti spojeno s pomlázkou – 

velikonoční pomlázku známe z našich pramenů od středověku a má mnoho 

podob, liší se ve městě i na venkově, od západu na východ. Někde se zachovalo 

obřadní házení do vody či polévání o Velikonočním pondělí. Velikonoční 

                                                 
99

 Více viz Frolcová, str. 159 
100 Pálení Jidášů, více viz Frazer, str. 531. 
101 Na svíci je letopočet, řecká písmena alfa a omega (počátek a konec je Kristus), pět 
kadidlových zrn (pět ran Kristových), Frolcová, str. 162. 
102 Kromě jehněčího masa (jehož podávání má kořeny v židovské tradici), se podávalo maso 
kůzlečí nebo telecí; Frolcová, str. 184. 
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pomlázka103 má tři významy: znamená obyčej šlehání dívek a žen jarními pruty 

(omlády), koledování a dar. Protože se obyčej pomlázky velmi liší oblast od 

oblasti, stačí připomenout kořeny obyčeje: mladé proutky omlazují a předávají 

energii. Zajímavé jsou také sociální charakteristiky obyčeje – obdarovávání 

chudých, i když někteří autoři o tomto pochybují a soudí, že pomlázka měla 

charakter společenské zábavy.104 K pomlázce a koledování neodmyslitelně patří 

darování vejce, které je o velikonocích svěceninou.105 Vejce malované a zdobené 

má bohatou historii, jak svědčí například obyčej klást vejce zemřelým do hrobu. 

Obyčej velikonočního obdarovávání dětí se rozšířil pravděpodobně až v baroku 

(kmotrovský vztah). Zvláštní postavení má v historii vejce červené (archeologové 

odhalili v hrobě ženy ve Velkých Hostěhrádkách, který byl datován 1020 – 1030, 

barevné skořápky se stopami geometrického ornamentu) – legendy spojují červeň 

velikonočních vajec s Kristovou krví. Vejce je často interpretováno jako symbol 

znovuzrozeného života, starověké kosmogonické mýty řadí symbol vejce mezi 

archetypy. 

 Velikonoční doba samotnou oslavou třídenní nekončí – uzavírá se slavností 

Seslání Ducha svatého, trvá tedy dalších 50 radostných dní. 

 
Utrpení a smrt, zmrtvýchvstání 
 

 
 Příběh narození Ježíše Krista si připomínáme každý rok o Vánocích. Řada z 

nás slaví vánoční svátky raději, ale pro všechny křesťany jsou Velikonoce přeci 

jen svátkem důležitějším. Ježíš Kristus přinášel lidem Slovo boží, avšak ne 

všechen lid Ježíšovo učení přijímal. Zvláště ostře ho odmítali velekněží, které 

kritizoval, že zneužívají náboženství ve svůj prospěch. Příběh o Ježíšově utrpení 

začíná událostmi o Květné neděli, kdy přichází Ježíš do Jeruzaléma a lid ho vítá. 

Oslavuje se svými učedníky a naposledy s nimi večeří, ví, že ho Jidáš zradí a Petr 

zapře. Podle Písma slavil Ježíš se svými učedníky židovskou slavnost beránka, 

přičemž následujícího dne se stal pravým "Beránkem božím". Po večeři odchází 

Ježíš do Getsemanské zahrady, kde se v modlitbách připravuje na smrt. Ježíše 

                                                 
103 Velikonoční pomlázka – pomlázka je podle jazykovědců ryze české slovo a jeho původ sahá do 
středověku: podle Jana z Rokycan "pacholíci s dívkami se pomlázejí a mrskají navzájem o 
velikonočních hodech..., moderní etymologie váže slovo pomlázka, mlazší = staročesky mladší, 
ke slovesu omladit; Frolcová, str. 199. 
104 Frolec, V.: Výroční obyčeje. 
105 Církev oficiálně zařadila svěcení vajec o Velikonocích kolem roku 1200 a potvrdila tak starý 
obyčej, nezávislý na křesťanské slavnosti Zmrtvýchvstání; Frolcová, str. 218. 
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zajmou vojáci a v soudním procesu předvedou před římského správce Judska 

Pontia Piláta, který, ačkoli je znám svou krutostí, neshledává Ježíše vinným. To 

se nelíbí kněžstvu, Pilát tak dává  lidem možnost volby: pustí na svobodu Ježíše 

NEBO zločince Barabbáše. Nakonec je popraven Ježíš a Barabbáš propuštěn. 

Ježíš je mučen, donucen nést ´svůj´ kříž na horu Golgotu, kde byl ukřižován. Na 

Velký pátek zemřel, přátelé sňali jeho tělo a uložili do hrobu, vytesaného ve 

skále. Na třetí den (Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční) vstal z mrtvých. 

Nepsané pouto mezi Starým a Novým zákonem se naplňuje v myšlence daru 

nového života vykoupeného strádáním a smrtí. 

Výtvarná kultura: Pieta od Michelangela (bazilika sv. Petra v Římě), a další ► 

             
     
       17. Pieta: neznámý autor            18. B. Reynek: Marie                 19. El Greco: Pieta 

 

 

■ Slzy a smutek střídá veselí (Předškolní VV) 
 
Motivace: Pašijový týden - slovo pašije (lat. passio) znamená utrpení, 
předznamenává velikonoční oslavy. V tomto týdnu jsou věřícím představovány a 
znovu obnovovány děje posledních dnů Kristova života. "Pašijový" se tomuto 
týdnu říká, protože je to týden "utrpení" Ježíše Krista. Prvním dnem je Květná 
neděle a v tomto týdnu se v kostelech čtou pašije. Křesťané si připomínají konec 
Ježíšova pozemského života, jeho smrt a celý týden provází smutek. Přidaná 
hodnota: Jak se smějeme, jak pláčeme? Někdo se směje tak, že se za břicho 
popadá, jiný se láme v pase, a další si oči div nevypláče. Lidská nálada, 
vyjadřování pocitů - umět je popsat, zdokonalování vyjadřování beze slov 
pomocí mimiky a gest, povídáme si o situacích, kdy jsme veselí, kdy jsme 
smutní. 
Výtvarný problém: barvy vyjadřující smutek, extáze. 
Pojetí práce: připomenutí barevné škály teplých x studených barev, kresba tuší, 
rezerváž a akvarel. 
Výtvarná kultura: abstraktní malba  
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■ Podoby Krista (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: ukázka reprodukce obrazu Bolestný 
Kristus od Jana Mostaerta probouzí intenzivní 
soucit s Kristovým utrpením. Přidaná hodnota:  
práce s emocí, vyjádření podoby Krista, jeho 
podoby jako Boha, učitele, spasitele či trpící oběti 
Výtvarný problém: parafráze obrazu ve spojení s 
textem, přepis detailu obrazu  pomocí nosné linie, 
využití kontrastu ploch a modelace světlem a 
stínem. 
Pojetí práce: papíroryt 
Výtvarná kultura: návaznost na oltářní malbu, 
např. Jan Mostaert: Bolestný Kristus ►   
 

 

 

 

 

 

 

 

■ Velký pátek a zvony, co letí do Říma (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Zvony a zvonky se používaly v různých kulturách odpradávna, v 
římských hrobech pocházejících z období před naším letopočtem byly nalezeny 
odlévané zvonky i větší zvonce z nýtovaných želených plechů. Zvony měly své 
místo v kultovních obřadech, kněží zvoněním zaháněli zlé duchy a duše 
zemřelých zpět do podsvětí. Nejstarší zmínka o zvonech používaných ke 
svolávání věřících ke křesťanským bohoslužbám pochází z roku 313, o rozšíření 
používání zvonů při významných událostech se zasloužil papež Řehoř I. Veliký. 
Kostelní zvony doprovázely věřící o největších svátcích – velikonočních a 
vánočních oslavách. Po tři dny Svatého "Pašijového" týdne od čtvrtka do soboty 
zvony umlkaly a jejich hlasy nahrazoval zvuk různých hrkaček a klapaček. Podle 
lidové pověry zvony o Zeleném čtvrtku odlétaly do Říma a v apoštolském městě 
dlely po celou dobu Kristova utrpení, ukřižování a spočinutí v hrobě. Znovu se 
rozezněly až v okamžiku zvěstování Kristova zmrtvýchvstání. Přidaná hodnota: 
seznámení se s tradicí, zklidnění. 
Výtvarný problém: konstruování dutého tvaru okřídleného zvonu ze stáčeného 
pásku. 
Pojetí práce: objevování vlastností keramické hlíny, stáčení šňůrek a pásků do 
požadovaného tvaru, glazování - okřídlené zvony. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20. J. Mostaert: Bolestný Kristus 



 50

Obroda přírody, svěcení jara, Máje 
 
 Slunce má ještě chladné paprsky, když jaro přichází, všechno se budí ze 

zimního spánku ne naráz, postupně a polehoučku. Do přírody se vrací zpěv ptáků 

a barvy. Astronomické jaro začíná dnem jarní rovnodennosti 21. března, kdy je 

den stejně dlouhý jako noc. 

 Jaro je obdobím přílivu sil, počátkem nového života, dobou naděje na 

novou úrodu. S jarem přichází krása, hřejivé sluneční paprsky, které vše oživují, 

přichází lepší nálada a radost ze života. 

Kořeny oslav jara sahají opravdu hodně do minulosti. Naši předkové vytvářeli 

obřady, jež měly napomáhat obnově života rostlin na jaře, neboť život člověka 

je nerozlučně spjat s životem rostlin a vůbec celou přírodou. Lidé napodobovali 

přírodu v magických rituálech, které se opakovaly každým rokem106 např. stavění 

májky patří k rituálům plodnosti v mnoha kulturách od Evropy po Severní 

Ameriku.107 

 Křesťanství se nevyvíjelo izolovaně, ale bylo součástí multikulturního 

prostředí s helénisticko-hebrejskými108 tradicemi. Podle zemědělského kalendáře 

začínají Velikonoce v době započetí jarních prací a končí v době sklizně. Oslava 

křesťanských Velikonoc navázala na židovské velikonoční svátky Pesach, v 

antickém světě bylo jaro oslavováno jako vítězství života nad smrtí a spojeno s 

množstvím slavností, jejichž úkolem bylo zajištění plodnosti stád a bohatou 

sklizeň. Dozvuky těchto jarních oslav dodnes oživují křesťanské svátky jara a 

dodávají jim půvab a kouzlo různorodosti.  

 Vynášení smrti, smrtholky, Mařeny nebo Moreny109 zahajuje nové roční 

období, využívá obřadní formou protikladu mezi odcházející zimou, jejímž 

                                                 
106

 Nové léto přichází do vsi symbolicky s koledou dívek. Obcházejí stavení s lítem (lítečko, léto, 
noveleto, májka, borek, stromeček), ozdobeným zeleným smrčkem nebo ratolestí na Smrtnou 
nebo Květnou neděli spolu s velikonočními vejci a mazanci. Význam slova léto, líto není dosud 
zcela jasný, spíše poukazuje na dnes více používaný termín rok (1 rok = jedno léto) a dokládá, 
jak dlouho lidé situovali novoročí na jarní období, zvláště na venkově, kde v tu dobu zahajoval 
nový hospodářský rok; Frolcová, str. 41. 
107 Májka = ozdobený kůl, kolem něhož se tančilo, je zjevně falickým symbolem probouzející se 
přírody. Na hlubší úrovni symbolizuje světovou osu, která podpírá nebesa a po níž lze vystoupit 
do říše bohů; Fontana, str. 125. 
108 Více např. Pokorný: Řecké dědictví v Orientu. 
109

 Podle Frolcové: ..." není příliš dobře známo, kde se vzal obřad vynášení smrti a přinášení léta 
do vsi. V Čechách je historicky tento obřad doložen roku 1366, a nejstarší historické doklady o 
vynášení smrti nepopisují žádné přímé vztahy k Velikonocům. Vynášení smrti se objevuje pouze 
ve střední Evropě, kde se výrazně projevuje střídání ročních období. Naproti tomu obřady 
přinášení nového léta jsou známé po celé Evropě." (str. 71) 
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symbolem je smrt, a nastávajícím novým létem.110 Smrtka ze slámy je vynášena 

ven ze vsi a topena, kamenována, pálena i věšena.111 Obřady se smrtkou se 

rozvinuly do pestrých podob s cílem očistit budoucí nový život od všeho starého a 

obávaného a svou povahou se váže k času přechodu.112 V lidové kultuře se tento 

jev objevuje v době přechodu zimy k létu ve několika podobách: na konci 

masopustu (topení masopustní figuríny, pohřbívání masopustu, pochování basy), 

o nedělích velkého půstu (vynášení smrti), na Velký pátek (pálení figuríny 

Jidáše), o letnicích (fiktivní topení nebo poprava "krále").113 

  
 
 
□ Vynášení smrti  (úkol pro všechny věkové skupiny)        

 

Přidaná hodnota: navázání na tradiční symboliku lidového obřadu vítání jara, 

význam obřadu, jeho průběh a skutečné završení. 

Výtvarný problém: tvarování postavy z přírodního materiálu, práce s textilem.  

Pojetí práce: kolektivní práce na výtvarném objektu – slaměná Morena oblečená 

do košile a sukně, ozdobená symboly smrti – hlemýždími ulitami a výdunky.   

 

 Již nesem smrt ze vsi,   Neseme smrť ze vsi, 

 nové léto do vsi.    Velikú noc do vsi, 

 Vítej, léto líbezné,    hej, hej, hej, hej, 

 obilíčko zelené.    Velikú noc do vsi. 

  z Čech      z Moravy 

 

 Přechod k dospělosti zažívá člověk jen jednou, příroda se znovu rodí 

každoročně. Lidé přikládali počátku obnoveného přírodního cyklu velký význam. 

Podle lidové víry dobrý začátek nese naději k budoucímu vývoji – přechod zimy 

do léta má zvláštní význam pro hospodáře: zemědělce a chovatele dobytka. 

                                                 
110 Slovanský rok začíná na jaře, obřad vynášení Smrtky je v jednom ze svých aspektů příkladem 
rozšířeného zvyku vyhánět nahromaděná zla starého roku, dřív než vstoupí do nového; Frazer, 
str. 499. 
111 V lidové kultuře se tento jev násilí často opakuje ve více podobách: na konci masopustu 
(pohřeb masopustu), o nedělích velkého půstu (vynášení smrti), na Velký pátek (pálení figuríny 
Jidáše), o Letnicích (poprava slaměné figuríny krále). Obřadní popěvky související s vynášením 
smrti z Čech a Moravy se dosti podobají, a to je podle Č. Zíbrta důkazem stáří tohoto obyčeje. 
112 Přechodové rituály = neboli obřady přechodu vycházejí z archaického systému rodových 
iniciací – posvěcená dívka či chlapec symbolicky umírá a rodí se do nového života, navenek se to 
projevuje změnou oděvu, účesem, možností účastnit se slavností, obřadů, rituálů apod.; 
Frolcová, str. 40. 
113 Václavík, str. 108. 
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Myšlenka na zajištění živobytí dala vzniknout hospodářským obyčejům, které 

jsou spojeny s počátkem prací. Velikonoční svátky daly příležitost k vykonávání 

očisty a přípravy nového hospodářského roku (posvěcení prvních pracovních 

úkonů, svěcení nově osetých polí, vyhánění dobytka na první pastvu apod.). 

Bohatá obřadní a obyčejová tradice tohoto období napovídá, že její smysl se 

uchoval po staletí – odklidit a zapudit všechno, co by mohlo škodit budoucímu 

novému životu. Tradicí bývala velikonoční očista domu, velké prádlo, bílení, 

očista hospodářských budov, dvora i nářadí, což se zachovalo do dnešních dní. Na 

Slovácku zaznamenal A. Václavík obyčej vysypávání a vylévání ornamentů na 

chodnících. Očistnou roli v obyčejích svatého třídenní hraje voda a oheň, různé 

formy hluku, ratolesti, vejce a velikonoční svěceniny. Příznačné pro velikonoční 

obyčeje je vztah k zemi, čisté vodě, rostlinám a vycházejícímu slunci. V této 

tradici (myšlence obnovy) se spojuje pozemské a posvěcené, křesťanské a 

mimokřesťanské projevy žijí jako symboly velikonočního času: pro člověka jiné 

doby a myšlení jistě představovaly naději a byly projevem víry v pokračování 

života a zabezpečení jeho zdaru.114 

 
 
■ Ryju, seju, sázím (Předškolní VV) 
 
Motivace: O Svatém týdnu chodíval sedlák před východem slunce na pole, aby do 
rohů a doprostřed zastrčil křížky ze svěceného proutí nebo dřeva nebo zelené 
proutky, které měly ochraňovat úrodu před škodlivými jevy, zvláště před 
krupobitím, vichřicí nebo čarodějnicí. Přinášel na pole mazanec, vejce nebo 
postříkal půdu svěcenou vodou. Tento rituál završila modlitba pod širým nebem: 
 
Bůh Otec, Syn a Duch svatý, 

požehnej mé pole osatý115. 

 
Přidaná hodnota: seznámení se s různými druhy přírodnin, získání zkušeností s  
vlastnostmi keramické hlíny. Je možné přinést pravou zeminu, aby si děti 
vyzkoušely nasypat hlínu do květináče, sázet semínka apod. Diskuse na téma 
zahrádka: Máte zahrádku? Pomáháte na zahrádce nebo  zaléváte doma květiny? 
Výtvarný problém: plastické zdobení plátu, kompozice stop pracovních nástrojů, 
otisky přírodnin, kontrast otisku a vědomě vedené stopy nástroje. 
Pojetí práce: pomocí reliéfu a otiskování různých druhů semínek a nástrojů se 
pokusíme zachytit jarní práce na poli. 
Technika a formát: práce s keramickou hlínou červenicí, formát cca 15 x 20 cm. 

                                                 
114 Frolcová, str. 42 
115 Erben, K. J.: Prostonárodní české písně a říkadla, str. 68 – zajímavé je srovnání modliteb 
prostých lidí v knize Svět byl stvořen celý (Znovuobjevení keltské tradice) autorky Esther de 
Wall, str. 15. 
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Výtvarná kultura: lidové říkanky, písničky ► 
     
    Sedlák, sedlák, sedlák, 
    ještě jednou sedlák, 
    zlámal si ruchadlo, 
    čímpak bude orat? 
     písnička z Čech 
 
 

■ Příchod jara (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Lidové obřady a obyčeje spojené s 
každoročním návratem jara (léta) jsou 
založeny na době přechodu od zimy k létu a 
mají velký význam o Velikonocích: obřady 
koledování a lidové hospodářské obyčeje si 
ponechaly svůj pohanský základ a některé 
přijaly navíc křesťanské prvky převážně 
prostřednictvím slova jako jsou modlitby při 
prvním setí, při obřadním umývání, svěcení 

osetých polí. Podle společenských zvyklostí, 
které byly dané agrárním rázem, se zachovala 

filozofie periodické očisty a vzkříšení života – cyklické pojímání času – které ani 
středověká finalistická koncepce pohybu od stvoření ke konci světa 
nepřekryla.116 Ke  svěcení první velikonoční neděle patřilo v rolnických krajích 
obcházení políček, prohlížení prvního zeleného osení a modlitby za úrodu. Podle 
zpráv z 19. století chodili lidé pojídat svěcený mazanec na Boží hod velikonoční 
do zahrady nebo na pole, aby jeho kousky udrobili (darovali) zemi. Rolníci 
obcházeli pole a kouleli mazanec nebo červené vejce brázdou nebo je 
zahrabávali do země – sílu těchto obyčejů umocňovaly modlitby. V lidové tradici 
se na svátek sv. Marka konala církevní prosebná procesí se zpěvem a modlitbami 
za ochranu úrody a za naplnění sýpek: průvod vedl kněz, kropil svěcenou vodou 
zaseté obilí. Tento den je výlučným dnem znovuzrození. 
Přidaná hodnota: probouzení rostlinky, semínko, cibulka nebo hlíza je pod zemí 
a kořeny jsou v zemi: pozorováním světa kolem nás si utváříme individuální vztah 
k přírodě, chráníme přírodu jako zdroj 
života. Vedeme děti k vnímání předjarní 
přírody, kdy se stromy probouzejí, cítíme 
lehkost svěžího vzduchu.  
Výtvarný problém: organický tvar v 
kompozici, zachycení rytmu pomocí 
perforace papíru a muchláže. 
Pojetí práce: tisk z koláže z různě silných 
provázků a motouzů na kartón, doplněno 
muchlaným papírem, perforací. 
Výtvarná kultura: strukturální malba a 
grafika (např. Alena Kučerová, Dana 
Puchnarová) ► 

                                                                                                     

                                                 
116 Křesťanství zařadilo Ježíše Krista do historického času, lidový (zemědělský) kalendář zůstal 
časem plynoucím na principu kruhovém (cyklickém). 

                        21. A. Kučerová 

               22.  D. Puchnarová 
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■ Pomalé probouzení (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Očima rolníka se život rodí ze země. Země představuje ženu, úhor 
(nezorané pole) - evokuje bezdětnou ženu, akt orání a setí je srovnáván s 
oplodněním. Na Valašsku je zvykem, aby sela novou setbu těhotná žena nebo 

nevěsta, prý to přináší dobrou úrodu. A co setba? 
Semínka jsou plná překvapení, když přijde jejich čas, 
vyklíčí a vyraší s velkou silou, která i skálu rozlomí. 
Historické prameny o slavení Velikonoc zaznamenaly 
především křesťanské svátky, ale mnozí badatelé 
poznali a pochopili, že součástí velikonoční obřadnosti 
jsou jevy, které nebyly iniciovány křesťanskou církví. 
Mezi ně patří obřadní polévání pramenitou vodou, 
umývání, koledování se zelenou ratolestí, polykání 
kočiček, putování na kopce a čekání na východ 
slunce, obcházení polí a dary zemi, šlehání pruty, 
zdobení a darování vajec ad. Tím, že církev přijala 
tyto obřady, přispěla k uchování některých lidových 
obyčejů, k jejich životnosti přispěl i církevní 
kalendář, který zapadá do cyklu rolníkova roku a 

období Velikonoc se kryje s důležitým obdobím zemědělce. Prvky pohanské 
pověry se nevylučují a čerpají ze vzájemné koexistence sílu. Přidaná hodnota: 
Čeho si všímáte na probouzející se přírodě vy? Diskuse na téma příchodu jara a 
obnovy přírody. 
Výtvarný problém: přenos pozorování do grafického záznamu – směr, síla, 
hustota a rytmus linek. 
Pojetí práce: protisk doplněný barevnou linkou tuše, která znázorňuje návrat 
živin z kořenů do rostliny. 
Výtvarná kultura: práce Petra Nikla: Netřesk ► 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       23. P. Nikl: Netřesk 
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ČARODĚJNICE 
 
 
Filipojakubská noc, Beltine 
 
 Čarodějnice – filipojakubskou noc slavíme v noci z 30. dubna na 1. května. 

Název noc získala po svatém Jakubovi a Filipovi, kteří byli Ježíšovi učedníci.117 

Kořeny oslav pocházejí ze středověku, kdy se věřilo, že síly zla bývají 

nejmocnější. Symbolem těchto sil byl ďábel, který prostřednictvím čarodějnic a 

čarodějů škodil lidem. Někdy se setkáváme s označením svátku Walpružina noc 

(v anglosaské tradici).118 Svátek má však mnohem hlubší kořeny: naši keltští 

předkové touto dobou oslavovali nadcházející jaro v očekávání dobré úrody. 

Poslední den v dubnu Keltové vyháněli dobytek na pastvu. Svátek se jmenoval 

Beltine (Oheň)119 a hlavní roli v něm hrál oheň – zapalovaly se velké hranice. Lidé 

doma zhášeli starý oheň a přinášeli si z těchto hranic oheň nový, který 

ochraňoval před nemocemi a strádáním. Také staří Slované znali čaroděje120 a 

jejich ženské protějšky: vědmy a hadačky121. Kompetence těchto osob byly 

velké: čarodějové a čarodějnice se pohybovali mezi pozemským a nadsmyslovým 

světem pro potřeby hospodářského života až po lékařskou praxi – hádali 

budoucnost, ochraňovali před zlem nebo jej naopak vyvolávali, zaklínali, léčili 

pomocí bylinek nebo zaříkáváním, připravovali jedy, nápoje lásky, prostředky 

proti početí, zhotovovali amulety, přivolávali déšť, zaříkávali dobytek, 

zajišťovali úrodu a také se účastnili rodinných obřadů (narození, svatby, úmrtí, 

pohřby). V tom se slovanští čarodějové nelišili od kouzelníků přírodních národů. 

Předkřesťanští "šamané"  jistě provozovali extatické praktiky ve spojitosti se 

solárním kultem. V českých pověstech se podle Kosmovy  kroniky objevují v 

čarodějné funkci především ženy: Kazi jako znalkyně léčivé moci bylin, Teta 

jako zprostředkovatelka magických praktik a rituálů, Libuše jako věštkyně. Na 

                                                 
117 Ježíšovi učedníci, 12 apoštolů, které si Ježíš  vyvolil. Ježíš procházel Galilejí, zvěstoval 
blízkost Božího království, učil zástupy, uzdravoval nemocné, vymýtal démony, křísil mrtvé, 
rozmnožoval chleby, a při tom všem vysvětloval učedníkům smysl svých podobenství (L. 
Karfíková: Křesťanské pojetí božství viz Bůh a bohové, str. 61), Lk 6, 14-16; Mk 10, 44 a další. 
118 Walpurga byla skutečnou postavou. Narodila se roku 710 jako dcera anglického knížete 
Richarda. Byla vychovávána v klášteře a později se stala představenou kláštera. Walpurga byla 
známá ochránkyně před kouzly a čarodějnictvím.  
119 Keltská tradice uctívání ohně je poměrně široká: dále E. de Waal a znovuobjevení keltské 
tradice (str. 17 a dále). 
120 Výraz čaroděj je všeslovanský a souvisí s rytím čar a obrazců do popela i jinde, jež provázelo 
magické praktiky, zaříkávání, vyvolávání duchů apod.; Váňa, str. 191. 
121 Vědma = slovo odvozené od slovesa věděti. 
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českém a moravském venkově tyto oslavy přetrvaly do dnešní doby, leckde se 

večer před sv. Filipem a Jakubem stavějí májky.122 

 
 
■ Bába chřipka (Předškolní VV) 
 
Motivace: Často byly za čarodějnice neprávem považovány porodní báby, vědmy, 
léčitelky a kořenářky jen proto, že znaly a uměly něco, co se jiným zdálo 
nepochopitelné. V noci chodily sbírat bylinky, aby pomocí jejich léčivé síly lidem 
pomáhaly. Přidaná hodnota: Už jsi byl/a někdy nemocná? Co tě bolelo? Kdo se o 
tebe staral a vařil čaj? 
Výtvarný problém: výtvarná asociace zážitku, hledání výrazových možností, hra s 
barvou. 
Pojetí práce: malba temperovými barvami, spontánnost projevu. 
Výtvarná kultura: expresionismus, např. William de Kooning ► 

 

 
 24. W. de Kooning 

 
 
 
■ Májový deštíček (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace a přidaná hodnota: Slyšíš, jak poprchává, začalo prudce pršet. Zkus 
vyklepat prsty o stůl rytmus kapek. Pak namaluj lehký deštík nebo hustý déšť, 
jak se budou od sebe barevně lišit?  
Výtvarný problém: skládání příbuzných barev vhodných k vyjádření námětu, 
objevuje se rytmus, zhuštění či zředění stop prstů. 
Pojetí práce: malba temperovými barvami nanášenými v drobných tečkách, 
strukturace pomocí prstů. 
Výtvarná kultura: impresionismus – C. Monet, pointilismus – P. Signac, grafické 
práce M. Blabolilové ► 

 

                                                 
122 Součástí oslav příchodu období plodnosti jsou u nás tradice májů – staví se májka – ověnčený 
strom symbolizující jaro a lásku. 
Máje se stavěly především v Jižních Čechách a na Slovácku. Máj stával na návsi, před radnicí, 
před kostelem a někdy před domy svobodných dívek. Májka je většinou ze smrku, někdy z břízy a 
zelená část májky bývá ozdobena pestrobarevnými stuhami, proužky papíru, šátky střapci či 
krepovými růžemi. Májku strojily děvčata, ale stavěli ji chlapci ze vsi. Postavení máje provázely 
oslavy, které trvaly i několik dní (někdy až do svatodušních svátků), a po tuto dobu se máje 
hlídaly. Běda těm, kteří by si nechali májku uříznout muži z jiné vesnice;  Frolcová, str. 57. 
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Poprchává,     kápe, kápe, 

dědek bábu zakopává,   dědek bábu drápe, 

stříká, stříká,    prší, prší, 

dědek bábu štípá,    dědek bábu suší. 

 z Čech 

 
 
■ Proměna (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Konkrétnější představy o schopnostech čarodějnic se zachovaly v 
novodobém folklóru: čarodějnicí se mohla stát krásná dívka i ošklivá stařena. 
Vyznala se nejen v léčivé moci bylin, ale mohla přivolávat déšť, bouři, uřknout 
dobytek, vyvolávat duchy, věštit budoucnost a mnoho dalšího. Čarovala zejména 
za temných nocí zimního i letního slunovratu a na počátku jara, kdy se konala 
velká shromáždění čarodějnic. V dobách inkvizice, a na tom záležela jejich 
zkouška, se věřilo, že tělo čarodějnice se ve vodě nepotopí a její tělo v hrobě 
nehnije. Proti jejímu zaříkání se dalo bránit použitím určitých bylin: česnek, 
mák, černobýl, vrbové proutky apod. Přidaná hodnota: Z hezké dívky se může 
stát čarodějnice (z chlapce ale také), jak? Když bude jen sama pro sebe, zlá, 
sobecká. Není umění narodit se, ale uměním je moudře stárnout.Co si myslíte o 
stáří, co je na něm hezké a co ošklivé? Proč bychom si měli starých lidí vážit? 
Výtvarný problém:  nadsázka, lineární kresba lidské tváře. 
Pojetí práce: ze základního vytrhaného profilu dotváříme technikou roláže, 
zmnožování, vrstvení, doplněno lineární kresbou tuší. 
Výtvarná kultura: A Šimotová (práce s papírem), J. Kolář (roláž), V. Janoušková 
(dokreslená koláž)► 

 

 

 

          

 

              25. A. Šimotová                            26. J. Kolář                           27. V. Janoušková 
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LETNICE  
 
Letnice čili Svatodušní svátky 
 
 Letnice nebo Svatodušní svátky (Seslání ducha svatého) jsou svátky 

uprostřed jara, do skutečného léta je ještě daleko. Svatodušní svátky (lat. 

Pentecostes – padesátý den) se slaví 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po 

Nanebevstoupení Páně. Toto období je charakterizované mnoha lidovými 

obyčeji, některé souvisejí s pohanskými zvyky a rituály.123 Protože velikonoční 

svátky jsou pohyblivé, můžeme slavit Svatodušní svátky124 mezi 10. květnem a 

13. červnem. Sedmá neděle od Neděle velikonoční je den Seslání Ducha 

svatého.125 

 Svatodušní svátky se slaví asi od 3. až 4. století, v předvečer Seslání Ducha 

svatého se slaví vigilie, liturgická barva letnic je červená. V českých zemích se 

slavily letnice od příchodu křesťanství. K svátku letnic patří především zvyk 

zdobení interiérů zelenými ratolestmi lípy a také Jízda králů, která se objevuje 

ve středověku po celé Evropě. Pravděpodobně má svátek kořeny v iniciačních 

rituálech, kterými se dospívající mladíci zařadili mezi bojovníky. Pro dobu 

křesťanskou je příznačný zvyk volit si krále a pořádat průvody a jízdy, i když 

nemá zvyk z hlediska liturgického nic společného se Svatodušními svátky. Dnes se 

zvyk jízdy udržuje na pěti místech v České republice. 

 Svatodušní svátky se slavily kraj od kraje trochu jinak, v neděli se v 

kostelech konaly slavnostní mše, v pondělí se slavilo lidověji. Rozšířené bylo 

strojení omladiny za krále a královnu, průvody chodily vesnicemi dům od domu, 

mladí haněli či chválili hospodáře a za to si vysloužili odměnu. 

 

 

 

 

 

                                                 
123

 O jejich potlačení se snažili Přemyslovci (především Břetislav II.), o jejichž  nařízeních psal 
kronikář Kosmas,  kteří se snažili vykořenit pověry a pohanské oběti zlým duchům (...kníže 
vykořenil "obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané, o letnicích v outerý nebo ve 
středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali"...), 
viz Bláhová, Hrdina: Kosmova kronika česká. 
124 Svátek souvisí s šířením Kristova učení apoštoly - když Ježíš Kristus po ukřižování vstal z 
mrtvých a vstoupil na nebesa, zanechal své apoštoly samotné a ti nevěděli, co si počít. Jednou 
společně večeřeli a debatovali, co si dál počít, prohnal se domem znenadání silný vítr. Duch 
svatý prý sestoupil na učedníky v podobě ohnivých plamenů. V tu chvíli apoštolové věděli, co 
mají dělat: rozešli se do světa a hlásali křesťanskou víru; Vavřincová, str.134.  
125 Duch svatý označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od 
Božského Otce – Boha a Božího Syna – Ježíše Krista. V židovství označuje Duch svatý boží 
přítomnost; Karfíková, str. 69. 
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■ Zrcadlení (Předškolní VV) 
 
Motivace: Léto maluje všechno hodně barevné. 
Studánka v lese odráží jako zrcadlo trávu a kapradí, 
co roste kolem. Zrcadlí se v ní nebe jednou 
blankytně modré, jindy šedě zatažené a nebo oblaka 
se v ní shlížejí. Dívej se do toho zrcadla, co vidíš? 
Studánka vstává dřív než my, hned na krajíčku dne ji 
probudí rosa. To se vlhkost mraků srazila na kapičky – 
a ty rozstřikuje kolem sebe nebe. Viděli jste 
skutečnou studánku? Jak se vám líbila? Dnes už není 
mnoho studánek, ze kterých se můžeme bez obav 
napít. Musíme je chránit. A proč? 

Přidaná hodnota: fantazijní představa vztahu mezi 
vodní hladinou, zemí, nebem a práce s ní. 

Výtvarný problém:  otisk barevné skvrny - záměrně volená barevnost, asociační 
proces a lineární kresba.                                               
Pojetí práce: dekalk – akvarelové barvy z mističek lijeme přímo na papír, kresba 
měkkou tužkou do mokrého podkladu. 
Výtvarná kultura:  abstraktní umění např. M. Šejn ► 

 

 

 

 

■ Jak voda zní (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Voda je základem všeho živého na této planetě. Lidé odpradávna vodu 
vnímali, bez vody není života. Dnes, v době, kdy otočíme kohoutkem a voda 
teče, se nad významem vody tolik nezamýšlíme. Naši předkové si vody vážili, 
pečovali o vodu jim přístupnou, která byla podmínkou přežití, starali se o 
studánky, potoky, říčky. Dávní předkřesťanští předci věřili, že ve vodě žijí 
nadpřirozené bytosti, přinášeli jim dary a oběti, aby si je naklonili, neboť věděli, 
že voda je nejen laskavá a životodárná, ale dokáže i zabíjet – přišla-li povodeň 
nebo krupobití.126 Přidaná hodnota: Voda je nejen nezbytnou podmínkou života 
na Zemi, ale je také nevyčerpatelným zdrojem pro naši představivost.  
Výtvarný problém: reliéfní přepis představ proudění, tekutosti a pohybu vody, 
práce s různými nástroji, kontrast. 
Pojetí práce: tvarování, modelování a zdobení plátu keramické hmoty -využití 
možných postupů (ohyb plátu, přeložení, zvlnění, perforace, deformace), 
kontrast glazované a neglazované plochy. 
 
 
 

 

 

                                                 
126

 František Bartoš popisuje rituály: "V některých krajinách posud skoro každé okolí má svého 
zaklínače mračen neboli sváděče krup. Muž takový požívá obyčejně všeobecné důvěry, a on sám 
o sobě tvrdívá, že dokud živ bude, kroupy v tom okolí nepotlukou. V Jablůnce u Vsetína 
takovému dobrodinci svému sypávali jako jiným zřízencům obecním. Zaměstnání jeho je dosti 
nebezpečené. Kdyby se ve svém zažehnávání jenom slovem zmýlil, kroupy by se naň shrkly a 
ztloukly ho." (str.98). 

 28. M. Šejn: Great secret of TAO 
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■  Studánko, má milá (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Součástí letnicových oslav bylo čištění studánek. Zdroje vody byly pro 
nás i naše předky velmi důležité, bez nich by nebyla vláha a ani úroda. Čištění 
studánek mohly provozovat jen nevinné a čisté dívky – panny, protože se věřilo, 
že nevinnost dívky má očistnou moc. Dívky se v té době vydávaly ke studánkám a 
pramenům, aby je po zimě vyčistily a otevřely, na kraj položily věnečky z 
brusinek a zimostrázu a do vody naházely drobečky ze svátečního pečiva. Čistou 
vodu nabíraly do malovaného džbánku a rozlévaly ji do všech světových stran. 
Přidaná hodnota: vycházka do lesa, hledání studánky a její zdobení.127 
Výtvarný problém: výtvarná experimentace v kombinaci dvou technik – kontrast. 
Pojetí práce: rezerváž – malba klovatinou, energická kresba suchým pastelem, 
stavba kompozice. 
Výtvarná kultura: abstraktní malba, např. Hans Arp ►  
 
 
 

       

 

                               29. Hans Arp                                         30. Hans Hartung 
      
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Využití landartu (z angličtiny land = země, pevnina, půda, pozemek), v češtině se ponechává 
anglický název – proud výtvarné kultury, jde především o výtvarné projekty a aktivity 
uskutečňované převážně v přírodním prostředí rituálem, hrou a prací (Hosman, str. 78). 
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SLUNOVRAT A SV. JAN KŘTITEL 

 

Slunce jako dárce života: Svatojánská noc, pohanská oslava Slunce 

  

 Oslava slunovratu, který se slavil již v pohanských dobách, patří mezi 

významná období života našich předků. Již v časně slovanské kultuře se objevují 

záhadné hliněné předměty kotoučovitého nebo bochánkovitého tvaru, které 

hrály nepochybně určitou úlohu v magických praktikách128. Našly se dva zlomky 

kotoučů, z nichž větší nese po obou stranách vypíchaný motiv kříže v kruhu, 

jeden z četných symbolů slunce jako určovatele prostoru (4 světové strany) a 

měřítka času (4 roční období), menší má náznak dvojitého kříže. Souvislost se 

sluncem, jež je měřítkem prostorových vztahů i časových rytmů, se stává 

zasazením kříže do kruhu, který je obrazem slunečního kotouče. Podle Váni (str. 

185) poukazoval V. P. Darkevič na vysvětlování sibiřských šamanů, že kříž 

umístěný v kruhu jejich bubínků vyjadřuje vládu slunce nad celou zemí. Jde tedy 

o symbol s obecným kulturním rozšířením. S křížem v kruhu je příbuzný ideogram 

kola (vlastně dvou nebo více křížů v kruhu), naznačující otáčení slunce po 

obloze. S touto představou zřejmě souvisí např. zapalování kola a jeho kutálení 

při slavnostech letního slunovratu. 21. červen je nejdelším dnem roku a od dob 

křesťanských se slunovrat slaví o Svatojánské noci. Název svátku je odvozen od 

světce Jana Křtitele.  

 Jan Křtitel byl současníkem Ježíše Krista, jeho matka Alžběta byla možná 

příbuznou Panny Marie. Jan byl kazatelem129 a žil asketickým životem v poušti. 

Věřil, že od hříchů je možné se očistit a to tím, že lidé přijmou křest svatý a 

stanou se křtěnými. Lidé za ním přicházeli k řece Jordánu v dnešním Izraeli: křtil 

všechny, kteří za ním přišli, dokonce i Ježíš byl pokřtěn (při křtu Ježíše Krista 

prý bylo vidět svatého Ducha v podobě holubice sestupovat z nebe). Jan Křtitel 

je považován za posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců 

Nového zákona, kde se lze s jeho příběhem setkat.130 

 

 

 

                                                 
128 Naleziště v Libušíně a v Roztokách u Prahy; Váňa, str. 180. 
129 Více Flusser: Ježíš, kap. XX. , str. 222. 
130

 Byl popraven (Legenda o Salomé). Zatímco o Janu Křtiteli zmiňují  Matouš, Marek, Lukáš i 
Jan, legenda o Salome se v biblických textech neobjevuje. 
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Vím já jeden kostelíček 

pod jednou horou 

a v tom kostelíčku 

tři oltáře jsou: 

při prvním klečí Panna Maria 

a při druhém klečí milý svatý Jan 

a při třetím klečí milý Kristus Pán. 

A před Pannou Marií svíce hořejí 

a před svatým Janem varhany hrají 

a před Kristem Pánem růže rozkvétá 

a z této růžičky ptáček vyhlédá. 

A není to ptáček, je to Syn boží, 

co celý svět stvořil a nás vykoupil. 

Ze Slezska 

 

 

 Slunovrat jako svátek našich pohanských předků byl velmi důležitý, 

protože všechny přírodní národy věnovaly nebeským tělesům patřičnou úctu. 

Všechny zvyklosti tohoto svátku souvisejí s vírou, že ve chvíli slunovratu 

slunce ztrácí moc nad magickými silami země. Tyto síly pak ovlivňují vše, co 

ze země vyrůstá. Na počest slunovratu se zapalovaly ohně, které podle víry 

našich předků ochraňovaly obyvatelstvo, úrodu i dobytek od nečistých sil – 

síla svatojánského ohně očistila vše v jeho okolí. Charakteristickým znakem 

slavností slunovratu byla obřadní pohlavní promiskuita, o níž svědčí 

především církevní zákazy, které s těmito výstřednostmi po staletí bojovaly. 

V Čechách přímé doklady chybějí, známe pouze nepřímé narážky na 

promiskuitu v Kosmově kronice, když kronikář líčí volnost manželských 

vztahů. Je také možné, že se takové letní slavnosti týkala tzv. dívčí válka, 

silně připomínající v Kosmově podání kupalské131 hry mládeže včetně motivu 

zápasu mezi chlapci a dívkami, který končí veselou hostinou a hromadnými 

zásnubami.  

 Dříve se věřilo, že bylinky natrhané o svatojánské noci měly velikou moc. 

Používaly se k nejrůznějším rituálům zajišťujícím zdraví lidí a zvířat a 
                                                 
131 Kupalské slavnosti = svátky obřadních koupelí známé z Rusi ve 13. a 14. stol., kde se objevuje 
motiv sňatku bratra se sestrou, který symbolizuje mytické spojení vody a ohně jako dvou 
elementů. Podobné motivy se objevují u Baltů a vůbec v indoevropské tradici; Váňa, str. 215. 
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bezpečí domova.132 Obecně známá je mandragora, která se těšila zvláštní 

úctě pro podobu kořene s lidskou postavou. Kořen rulíku zlomocného omytý 

červeným vínem a ozdobený košilkou přinášel do domu bohatství a dokonce 

byl schopen sdělovat skryté věci. Magickou sílu měly také kopřiva, třezalka, 

pelyněk, černobýl, máta, oměj, hořec, routa, kapradí, mák, česnek a další.133 

Podle Frazera (str. 605) se v Čechách říká, že na sv. Jana kapradí rozkvétá 

zlatými květy, třpytícími se jako oheň. Kdo si v tuto chvíli opatří zlatý květ 

kapradiny, má klíč ke všem ukrytým pokladům. Na sv. Jana se také chodívá 

na jmelí (podobně i o zimním slunovratu), protože jmelí prý v sobě skrývá 

převelikou magickou sílu (tzv. zlatá ratolest). 

 

Velký Bože, svatý Jene, 

prosím tebe poníženě, 

oznam ty mi sám, 

za koho se vdám! 

 

Trávo, trávo zelená, 

popaměti pletená, 

pověz ty mně pouhou pravdu, 

za koho se vdávat budu? 

 

Z Berounska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
132 Najčastěji se pořádaly slavnosti ohně v předvečer slunovratu nebo na den sv. Jana 24. června, 
není pochyb, že oslavy pocházejí z dob dávno před naším letopočtem; Frazer, str. 537. 
133 Váňa, str. 144 
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■ Cesty paprsků (a jisker) (Předškolní VV) 
 

Motivace: Slunce a oheň mají mnoho společného v 
bájích a mýtech, ale i ve skutečnosti – Slunce je 
obrovská ohnivá koule. Stejně jako slunce nás oheň 
zahřívá, dává nám teplo, vaříme na něm jídlo, 
dává nám světlo, v záři svíček se cítíme příjemně. 
O svatojánské noci lidé zapalovali "kouzelné" ohně 
a vyprávěli si tajuplné příběhy. Přidaná hodnota: 
Vyprávění mýtu o zrození Slunce podle starých 
Egypťanů "Jak slunce poprvé vyšlo na svou pouť" v 
souvislosti s mýty a legendami všech národů, šíře 
pohledu na důležitý aspekt života s otázkami: Co 
by se stalo, kdyby jednoho dne nevyšlo Slunce? 
Pochopení sil, které vyjadřují věčné zákony 
vesmíru – poznávání a výtvarné variace na sluneční 
znaky ve starých kulturách, slunce jako síla života.  

Výtvarný problém: bod, vznik linie, záznam pohybu 
Pojetí práce:  papíroryt – dynamická lineární struktura,  mořidla. 
Výtvarná kultura:  např. H. Hartung ►                                       

 
   
■ Slunce dává barvy (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace:  V ročním cyklu zaujímaly u našich pohanských předků 
nejvýznamnější místo slavnosti letního slunovratu. Zvyky se kraj od kraje 
lišily, základním motivem oslav zůstávalo obřadní koupání, pálení ohňů, 
skákání přes ně, strojení a pochovávání symbolické figury. Vše doprovázelo 
nevázané veselí. Časově se slunovrat váže na oslavy svátku sv. Jana Křtitele, 
ale ve skutečnosti jsou kořeny oslav ryze pohanské. Posláním slunovratu a 
jeho oslav bylo zajistit pomocí magie zdárný průběh léta, proces zrání s 
dostatkem vláhy (koupání), tepla (oheň) a plodivé síly (sexuální uvolněnost). 
Nejspíše naši předkové také dávali průchod radosti ze souzvuku se silami 
přírody, které v té době dosahují vrcholu.134 
Přidaná hodnota: Slunce je naše denní hvězda, a svítí, i když to někdy 
vypadá, že není – to když mraky slunce schovají. Slunce dává naší planetě 
teplo a světlo. Země kolem Slunce obíhá, aby ji mohlo osvítit ze všech stran a 
jak hodně nebo málo na nás dosvítí, máme na Zemi den a noc nebo jaro, 
léto, podzim a zimu. I když je Slunce tak daleko od nás, má tolik síly, že se 
mu ani nesmíme dívat přímo a musíme si dávat pozor, aby nám slunce 
nespálilo kůži.  
Výtvarný problém: výtvarná hra spočívající v mísení odstínů – škála jemných 
barevných tónů. 
Pojetí práce: kolik barevných odstínů v sobě nese barva (světlo slunce): 
akvarel – mísení odstínů příbuzných barev, skládání postupných přechodů 
barev do kompozice; utváření vztahu a představ o daném námětu, barevné 
systémy a vzorníky barev, duha, vytváření lomu světla skleněným hranolem, 
návštěva stálé expozice děl Fr. Kupky. 
Výtvarná kultura: inspirace dílem Františka Kupky. 
 

                                                 
134 Váňa, str. 214 

       31. Hans Hartung 
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■ Světlo a stín (4. a 5. tř.) 
 
 Motivace: Světlo a tma se vyskytují v bájích a pověstech všech národů. Snad 
je to tím, že naši předkové světlo a tmu vnímali a jejich představy se vyvíjely 
spolu s nimi, předali nám je jako své dědictví. Světlo bylo v představách 
spojováno s dobrem, s čímkoli přívětivým a příjemným. Opakem byla tma, ze 
které pocházely bytosti zlé a nebezpečné. Světlo a stín jsou symboly. Světlo 
vyzařuje i člověk, se světlem spojujeme pocity i duševní stavy. Příjemné 
pocity naplňují světlem náš vnitřní svět; strach, tíseň a bolest jsou chladné a 
tmavé. Od chvíle, kdy si lidé začali všímat chodu velkých světel po obloze a 
přemýšleli o nich, mohli o nich přemýšlet pouze s úzkostí. Podle jednoho 
starověkého autora se strach z bezmocnosti tváří v tvář rozsáhlým cyklickým 
změnám v přírodě projevil v mohutných oslavách obou velkých slunovratů a 
rovnodenností. Přidaná hodnota: práce s vlastní asociací, imaginace.  
Výtvarný problém: kontrast světla a stínu - světlo a stín modeluje prostor, 
negativ x pozitiv. 
Pojetí práce: plastická modelace předmětů dovoluje světlu zachytit se 
povrchu – variace na jednoduché členění plochy. 
Technika a formát: grafická technika gumotisku při použití různých nástrojů 
(štětec, pero, špejle). 
Výtvarná kultura: inspirace fotografiemi moderní architektury ► 
 
 
 

        
            
                     32.  Lucie Svobodová                                     33. Jan Šroubek 
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LÉTO 

 Kalendářně trvá letní období od letního slunovratu do konce září. Léto je 

krásná část roku, štědrá příroda nám nabízí své dary. Noci bývají teplé, dny 

žhavé, občas přijde blahodárná sprška v podobě letní bouřky. Na posečených 

loukách se suší seno, sklízí se obilí, lesy jsou plné zralých plodů. Léto končí s 

odletem ptáků na jih v tichu ranních mlh. 

 

Na panské louce 

 

V poledne z poledne 

Slunečko kolem jde. 

To nebylo slunce, 

bylo švarné děvče. 

Srp, plachetku vzala, 

na trávu se brala. 

Na trávu zelenou, 

na louku širokou. 

  Od Brna 

 

 Tento čas je naplněn dny, které byly a mnohde stále jsou spojeny s 

oslavou různých svatých. V dřívějších dobách vznikla tradice putování za světci 

na různá místa, která jim byla zasvěcena, ať to byly kostely a kostelíky nebo 

nějaká zvláštní místa v přírodě – lidé se rok co rok vydávali na cestu tzv. pouť. 

Tato místa se často stala známá díky nějakému zázraku. Věřící na místě 

zapalovali svíčky, nosili drobné oběti v podobě malých sošek zvířat z vosku, 

dřeva, konaly se zde mše. K poutím neodmyslitelně patřily stánky s perníkem, 

svatými obrázky, růženci. V dnešní době jsou synonymem pouti lákadla jako 

kolotoče a jiné atrakce pro děti i dospělé. O svátku sv. Markéty počínaly žně, 22. 

července se slaví svátek Marie (Máří) Magdaleny, 26. 7. je svátkem svaté Anny, 

15. srpna se slaví Nanebevzetí Panny Marie atd. 
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Poutě, poutní místo - dokument místa 

 
□ Kostel Panny Marie (úkol pro všechny věkové skupiny) 
 
Motivace: V našem nejbližším okolí je kostel Panny Marie na Vršíčku u Litohlav 

oblíbeným poutním místem. Nejlepší motivací pro tento úkol je výprava po 

stopách poutníků... 

Přidaná hodnota: obohacení o neobvyklý zážitek, kreativní přístup.  

Výtvarný problém: setkání s prostředím, prožívání atmosféry poutního místa, 

instalace společné výtvarné aktivity. 

Pojetí práce: fotodokumentace místa v celku i výřezech, instalace fotografií, 

práce pro všechny skupiny. 

Ty boušínský kostelíčku, 
stojíš na pěkným kopečku. 
Vycházejí panny z tebe 
jako andělové z nebe. 
První vyšla celá bílá, 
a to byla moje milá. 
Druhá vyšla ještě bělejší, 
to byla má nejmilejší. 

     Z Náchodska 
 
 
Cesta jako pouť – pouť jako cesta:  
  
 
 Počátek poutí je starý jako křesťanská víra. Zpočátku se navštěvovala 

místa spojená výhradně s osobou Ježíše Krista – poutníci ve středověku směřovali 

na svatá místa v Palestině, navštěvovali římské kostely. Později vznikala poutní 

místa i jinde a nejvíce jich souvisí s uctíváním Panny Marie (P. M. Piekarská, 

Čenstochovská, Sněžná, Pomocná, Vítězná atd.).135 V Čechách byly poutě spíše 

výjimkou, jejich tradice se rozšířila až s vítězstvím katolicismu v 17. století. 

Poutě barokní, které nebyly tak náročné jako středověké, začaly navštěvovat 

široké vrstvy obyvatelstva. Uctívány byly především relikvie (ostatky svatých), 

obrazy a sochy středověkého původu, které byly kladeny do doby působení Cyrila 

a Metoděje na našem území nebo do doby Karla IV. Mělo tak být poukázáno na 

tradici a kontinuitu katolické víry v prostředí historických zemí. 

                                                 
135 U nás jsou asi nejznámější poutní místa Svatý kopeček u Olomouce, Velehrad, Svatá Hora u 
Příbrami ad. Poutní místa byla působivě zasazena do krajiny, směřovaly k nim ze všech stran 
cesty často lemované zastaveními s malbou, plastikou či reliéfy, tzv. křížovou cestou, které 
připomínaly Kristovo umučení. Z poutí si lidé odnášeli domů obrázky svatých, drobné voskové 
plastiky či medaile. Zvláštní postavení mezi poutními místy měla Praha, kde se v katedrále sv. 
Víta soustřeďoval kult českých zemských patronů. 
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Andulko má milá, 
kdepak jsi chodila? 
"Byla jsem na pouti 
u svaté Doroty, 
tam jsem se modlila. 
 
Za koho jiného 
než mého milého: 
abych ho dostala 
za svého manžela 
do lože bílého." 

 Z Berounska   
       
□ Tudy chodí lidé (úkol pro všechny věkové skupiny) 
 
Motivace: Cesta, cestička, stezka – je odnepaměti symbolem cesty duchovní, 

rozvoje každého člověka, který cestu nastoupí. Tento symbol se vyskytuje v 

mnoha kulturách a snad ve všech náboženstvích – u primitivních národů se 

projevuje jako cesta iniciace, tedy přerodu či zasvěcení, v monoteistických 

náboženských systémech je cesta synonymem 

duchovní cesty, na jejímž konci lze dosáhnout 

osvícení. V naší kulturní tradici je nejznámější 

cestou výstup na Kalvárii, tedy Kristova poslední 

cesta z domu Pilátova, kde byl bičován, ponížen – 

kde mu vojáci nasadili trnovou korunu. Této cestě se 

říká Křížová cesta, neboť Ježíš nesl svůj kříž za 

pomoci Šimona z Kyrény. Cesta136 vedla až na horu 

Golgotu, kde byl ukřižován. Lidé téměř ve všech kulturách vykonávají poutě, v 

Čechách a na Moravě je hodně poutních míst, od středověku se putuje např. do 

Svaté země nebo do Říma. Přidaná hodnota: četba novozákonních textů Matouš 

27, 27-27, 55; Marek 15, 16-15, 41; Lukáš 23, 26-23, 49; Jan 19, 16-19, 30. 

Výtvarný problém: sbírka předmětů nalezených na výletě apod., přetváření 

nalezených předmětů. 

Pojetí práce: instalace nalezených a přetvořených předmětů – sbírky, doplnění 

vysvětlujícím textem, společná práce pro všechny skupiny. 

Výtvarná kultura: sbírky např. F. Skála, asambaláže např. B. Kolářová► 

 

 

                                                 
136 Flusser: Ježíš, str. 190. 

         34. Běla Kolářová 
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Dožínky a vinobraní 

 
 Dožínky jsou slavnosti sklizně obilí, které bylo důležitou plodinou pro lidi i 

pro zvířata. Sklizeň obilí byla oslavována již v antice, také germánské země 

svými pohanskými rituály děkovaly za obilnou úrodu. Slované měli obecně 

rozšířenou výroční slavnost tzv. dožínky, oslavující sklizeň polních plodin. Svátek 

začínal svozem posledního svazku obilí – snopu – do stodoly. Snop měl svůj název 

(baba, dědek, nevěsta, barbora, konopička apod.). Obřad provázela oslava s 

muzikanty, zpěvem a tancem, ze snopu byl upleten věnec, který se zdobil. 

Věřilo se, že tento věnec má kouzelnou moc uzdravovat a ovlivňovat úrodu v 

příštím roce – jarní setba se smíchala se zrny z věnce a dobrá úroda byla 

zaručená.137 Podle Z. Váni zaznamenal dánský kronikář Saxo Grammaticus zprávu 

o Slovanech na Rujáně, kteří pořádali každoročně velkou slavnost po žních. 

Hlavním dějištěm bylo centrum Svantovitova kultu v Arkoně. Velekněz věštil z 

množství vína v picím rohu sochy a z velkého koláče, za kterým se skrýval.138 Po 

obřadu následovala hostina a pitka, po níž nikdo nesměl zůstat střízlivý. 

Předkřesťanského původu byly také oběti zvířat spojené s dožínkovou slavností, 

např. stínání kohouta, a původně byly přinášeny bohům jako dík za sklizenou 

úrodu. 

 V době dožínek se slavívá vinobraní. Tradice pěstování vinné révy není tak 

dlouhá, sahá do doby Karla IV., přesto se ujal zvyk, kdy na sebe sběrači hroznů 

věšeli poslední hrozny a chodili v průvodu s vozíkem posledních hroznů do 

kvasírny. K tomu nechyběla zábava s hudbou, tancem a pohoštění pro všechny. 

 

 Žito, žito, žitečko,    Žito, žito, žitečko, 

 kdo tě bude žíti?    kdo tě bude vázat? 

 Můj milej je daleko,   Můj milej je daleko, 

 musím pro něj jíti.    musím pro něj vzkázat. 

 

 

 

         Z Čech 

 

                                                 
137 Viz Frazer, str. 357. 
138 Koláče = jsou podle freudovské psychologie symbolem spojení jídla a sexualitou nebo 
plodností; viz Fontana, D.: Magický jazyk symbolů, str. 124. 
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Poděkování Zemi 

 Kosmova kronika je nepochybně literárně zpracovaným odrazem ústní 

domácí tradice, která je živá ještě v době vzniku Dalimilovy kroniky. Počátky 

našich předků jsou spojovány s praotcem Čechem, který přivedl kmen Čechů do 

"zaslíbené země".139 Postava soudce Kroka připomíná biblickou postavu soudců 

před dobou královskou, může tu jít o podobný společenský stupeň vývoje, neboť 

i slovanský kníže měl soudcovskou moc. Podle pověsti měl Krok tři dcery, které 

vynikaly nadpřirozenými schopnostmi. Kazi byla vědma a čarodějnice, Tetka 

učila kultu přírodních duchů a byla kněžkou zprostředkovávající styk s bohy a 

přírodními démony. Nejmladší Libuše "moudrostí nejstarší" měla věštecké 

schopnosti. To, co Kristián ve své legendě naznačuje, Kosmas rozvádí do řady 

obrazů: vše je provázeno detailními motivy, což svědčí o ryzím mýtu s 

imaginativní mluvou obrazů, který byl v době Kosmy ještě velice živý. Pověst o 

Libuši a Přemyslovi je vskutku mýtem – k jeho  hlavním motivům patří posvátná 

orba a sňatek, jejichž posláním bylo zajistit v rámci agrární magie plodnost polí, 

domácího zvířectva i lidí. V Libuši a Přemyslovi můžeme spatřovat představitele 

starého kultu, kněžnu a knížete v jejich kněžské funkci, jak to dokládá  i obecně 

slovanská etymologie tohoto výrazu. V tomto smyslu můžeme považovat 

přemyslovskou legendu za cenný dokument českého pohanství - jako obraz kultu 

plodnosti.140 

 

 

■ Zem pod našima nohama (Předškolní VV) 
 
Motivace: Zem pod našima nohama je česká země. Podle legendy se kmenový 
vůdce jménem Čech, vydal se svou družinou hledat nové místo k žití. Prý se 
zastavili před horou Říp, na kterou Čech se svými druhy vystoupil a kde pronesl 
památná slova o zemi "mlékem a medem oplývající". Po něm byla naše země 
pojmenována Čechy.141 Přidaná hodnota: Všimli jste si někdy, jak je cítit země 
pod našima nohama? Sundejme si boty, bez ponožek pojďme vyzkoušet, jak 
budeme cítit zem pod svými chodidly. Něco jiného je chodit bosky po horkém 
asfaltu, po štěrkové cestičce nebo ráno v trávě plné chladné rosy. Co cítíte? 
Zkuste popsat pocity. 
Výtvarný problém: sbírka textur – otisků povrchu země, haptická zkušenost 
obohacující vnitřní prožívání. 

                                                 
139 Kosma píše latinsky a jeho jméno zní Bohemus, což byl doslova předek keltského kmene Bóiů, 
podle nichž se Čechy nazývaly ve středověku Boiohemum, Bohemia; Váňa, str. 251. 
140 Váňa, str. 251. 
141 Váňa (str. 251) uvádí, že zastavení praotce Čecha na hoře Řípu sice značně připomíná 
biblického Mojžíše, jak nazírá na zemi zaslíbenou z vrcholu hory, na druhé straně se v tomto 
motivu skrývá stará úcta k nápadným vrcholům. Zvláštní podoba hory vyčnívající z roviny jistě 
přitahovala pozornost dávných obyvatel a vybízela ke kultu (název je předslovanského původu). 
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Pojetí práce: snímáme otisky povrchu na vlhký papír většího rozměru tak, že po 
papíru chodíme bosýma nohama – slepotisk, práce ve dvojicích. 
Výtvarná kultura: práce  Evy Kmentové  

 

 

■ Bohyně a Matka (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Bohyně růstu obilí Cerera142 byla ve starém Římě zosobněním přírody, 
zemědělství, především žní (z názvu jejích slavností pochází název pro vše obilné 
– tedy cereální). Tradice vychází z řecké představy bohyně Démétér, jež byla 
prastarou bohyní přírody a plodnosti. Říká se jí také Matka-Země – na rozdíl od 
bohyně Gaie143 (její jméno se vyskytuje ve složených slovech jako např. 
geografie, geologie apod.), která představuje Zemi jako vesmírné těleso, je 
Démétér bohyní obdělávané půdy, živitelky lidí.  
Přidaná hodnota: Země je naše matka, maminka, co to pro nás znamená? - 
seznámení s představami našich předků a jejich ztvárnění v různých kulturách a 
ve vývoji umění. Úvaha o zemi, půdě, která je víc než pouhá hmota, ale rodí se z 
ní živé organismy a po čase se k ní zase vracejí. 
Výtvarný problém: výtvarná experimentace – plastické komponování a tvarování 
papíru, snaha o vystižení struktury povrchu země. 
Pojetí práce: kombinování ploch a textur kašírováním na pevný povrch – 
vyjádření hustoty a směru brázd na poli, rytmus a kompozice, kolektivní práce 
na velkém formátu. 
 

 

■ Země je nejlepší místo pro život (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: v zemědělství byl člověk nejvíce závislý na nevypočitatelných silách 
přírody, a proto magická praxe k jejich ovládnutí měla nejstarší tradici. Zemi a 
element pevné hmoty reprezentují u našich předků duchové hor, skal, jeskyň a 
kamenů. Toto prastaré nazírání na nejbližší i vzdálenější prostředí člověka má 
hluboké kořeny, protože např. obětní kameny s vyhloubeninami jsou na 
evropském kontinentě rozloženy od Velké Británie po Rusko a z velké části 
pocházejí z pravěku. Takové kameny byla předmětem uctívání nepřetržitě až po 
středověk (ba i novověk). Také Keltové uctívali pravěké megality, Germáni tzv. 
trpaslíky jako strážce pokladů pod zemí. Středověká, renesanční i barokní 
alchymie uznávala ve svém učení gnómy144jako představitele elementu země. 
Úctu k výšinám a jiným posvátným místům přejímala nakonec i církev, která na 
těchto místech stavěla kostely nebo kláštery. 
Přidaná hodnota: Život na Zemi má množství podob, někdy je však člověk sám 
sobě nepřítelem – otrávená zem, škodliviny ve vzduchu, ropné skvrny na moři. 
Lidé se k Zemi nechovají správně, naše planeta je živý organismus, a pokud jej 
budeme neustále zahlcovat odpadky a škodlivinami, onemocní. Slyšeli jste pojem 
ekologická stopa? Následuje diskuse na téma EKOLOGIE.  
Výtvarný problém: setkání s přírodou in natura a prožívání krajiny – objevování 
podob krajiny v detailech: tvary, textury, zajímavosti, společný rituál. 

                                                 
142 Viz Slovník řecko-římské mytologie a kultury, str. 67. 
143 Tamtéž, str. 99. 
144 Gnóm = druh živlových bytostí (elementárů), duch země. Žijí pod zemí, v lesích nebo v 
dutinách stromů (kult stromů).V češtině bývá gnóm obvykle označován jako skřítek, v lidovém 
folklóru mu odpovídá klasický trpaslík žijící v lese nebo permoník žijící pod zemí. 
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Pojetí práce: happening se čtením básní o přírodě v přírodě, hledání zajímavostí, 
jejich fotodokumentace, přetváření krajiny – přeskupování kamenů, koberec z 
listů – kompozice barev apod. 
Výtvarná kultura: inspirace land-artem, např. D. Tóth, Andy Goldworthy ► 

 

 
 

35. Andy Goldworthy 
 
 
 

Sklizeň úrody, babí léto, na pastvě 
 
 

■ Jaké barvy má louka? (Předškolní VV) 
Motivace:  Podle představ našich dávných příbuzných se svět jenom hemžil 
nadpřirozenými bytostmi jako z pohádky. Na loukách a po polích tančí víly a 
rusalky, které pečují o úrodu a stáda. Při tanci zanechávají stopy v podobě kruhů 
s bujnějším porostem. Po žních jim patří jako obětina poslední klasy. Na poli se 
děti, které mlsají hrachové lusky, můžou setkat s žitnou bábou nebo její ryze 
českou podobou: kosířka, která dostala jméno podle dlouhého kosíře v ruce.145 
Na poli i na louce se můžeme, podle slovanských předků, setkat s mnoha dalšími 
nadpřirozenými bytostmi, které střeží různé mezníky času: polednice (chránily 
posvátnost polední hodiny, kdy slunce vstupuje na svůj nebeský vrchol a začíná 
se sklánět k obzoru) – vyhání lidi z polí a koho zastihne,146 její sestra se jmenuje 
klekánice (známá zejména v českých zemích) sloužila jako výchovný prostředek 
pro děti, které se toulaly dlouho do večera. Přidaná hodnota: Léto maluje 
všechno hodně barevně, tolik zelených barev, kolik si jen dovedeme představit, 
a k tomu všelijaké bylinky a kvítky v různých barvách a všelijakých odstínech. 
Louka patří hlavně motýlům. Louka v létě je krásná podívaná. Půjdeme na louku, 
poslechnout si hudbu lučních kobylek a přičichnout k její vůni.  
Výtvarný problém: výtvarná experimentace - míchání barev přímo na ploše, 
výtvarné vyjadřování přírodními materiály. 
Pojetí práce: vystižení dané chvíle na letní louce, roztírání přírodních materiálů 
přímo po ploše papíru – hledání různých barev přímo v přírodě.využití různých 
druhů půdy, dostupných rostlin, obohacení o netradiční zážitek s přírodním 
materiálem a jeho širokou škálou barev a struktur, práce na kartónu, čtvercový 
formát dle možností. 
Výtvarná kultura: informel ► 

 

                                                 
145 trýzní jej otázkami podobně jako sfinga,  usekává jim hlavy. 

146 Polednice se objevuje v Erbenově Kytici, v baladě Polednice. 
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            36. Václav Boštík: Shluky 
 
 

■ Tráva  čaruje (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Léto je příjemná doba, jsou prázdniny, většinou je pěkné počasí. 
Tráva se zelená, obilí zraje. Na lukách se pasou stáda domácích zvířat. Dnes už 
pasáčka zahlédneme výjimečně, v dřívějších dobách byl pastýř ochráncem stád 
(zpodobnění Merkura147 v římské tradici), v biblických textech se pastýři stád 
objevují často: nejznámějším je symbolika Ježíše Krista a křesťanů jako pastýře 
a jeho ovcí. Povím vám o jednom pasáčkovi, který se dostal až do písničky.  

 
Pásla ovčičky v zeleném háječku, 

Pásla ovčičky v černém lese. 

Já za ní dupy, dupy, dup! 

Ona zas cupy, cupy, cup! 

Houfem, ovčičky, seberte se! 

 

Z Čech 

 
 
Poslechněte si, co říkávali pastýři, když vyháněli zvířata na první pastvu:  
  
 Pánbůh ráčil počíti, taktéž já vyháním tě, stádo boží, tímto průhonem na 
to boží pole, na boží louky, pod tuto nebeskou oblohu, pod Pána Ježíše Krista 
obranu, pod Panny Marie plášť, pod roucho svatého Blažeje. Jdi tam, milý svatý 
Blažeji, do Betléma k Panně Marii, ať ti půjčí tři zámky, tři klíče, jdi tam k 
východu, k poledni, k západu, k půlnoci, zamkni tlamy všem vlkům a vlčicím, 
rysům a rysicím, hadům a hadicím, štírům a štířicím, sršním devaternicím, 
čarodějníkům, čarodějnicím, aby toho dobytka necítili, neslyšeli, kůže nedrali, 
chlupů nedrásali, masa nežrali, krve nechlemtali, kostí nelámali, ani toho 
božího stáda neviděli. 

      Ze staročeského pastýřského zaříkávání148 
 

                                                 
147 Slovník řecko-římské mytologie a kultury, str. 161 
148 Bartoš: Moravský lid, str. 78 
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Přidaná hodnota: Lidé si velmi vážili zvířat, která chovali pro svou obživu. Jak se 
lidé chovají ke zvířatům dnes? Žijeme se zvířaty pospolu jako lidé v dřívějších 
dobách? Vídáte pasoucí se dobytek? 
Výtvarný problém: lineární kresba, barevné vyjádření textury trávy na louce, 
rytmus a směr čar – silné, slabé, rovné a ohnuté linie. 
Pojetí práce: expresivní kresba mastným pastelem.  
Výtvarná kultura: abstraktní umění ► 

 
 

           
 
                  37. Bohuslava Olešová: Tráva                    38. Vladimír Kokolia: Bříza 
 
 

 

■ Léto je doba zrání a hojnosti (4. a 5. třída) 
 
Motivace: v rámci veřejného kultu v předkřesťanské době se konaly velké 
slavnosti, které se vázaly k významným rytmům roku. Jedním takovým 
významným svátkem byly dožínky, jako slavnost letní a podzimní sklizně. 
Určujícím činitelem byl zdánlivý roční pohyb slunce, sledovaný zejména v 
solárních kultech, které hrály u Slovanů (stejně jako u jiných Indoevropanů) 
nepochybně přední úlohu. Hlavní smysl takových slavností byl v obřadech agrární 
magie, jejichž cílem bylo zajistit úrodu, rozmnožení dobytka atp.  Později byly 
tyto slavnosti překryty a ztotožňovány se svátky církevními, zachovávaly si však 
svůj původní pohanský ráz, pro nějž byly často marně zakazovány. Takovým 
doloženým zvykem z období dožínek byl obřad spojený s první či poslední hrstí či 
snopem obilí při žních, který byl považován za posvěcený a stavěl se, zřejmě 
jako pozůstatek oběti starým bohům, před obrázek sv. Blažeje. V Čechách bylo 
zvykem dávat zrno z posledního snopu do nového osiva, aby se tak zajistila dobrá 
příští úroda.149 
Přidaná hodnota: Léto je doba zrání a hojnosti – v lese, na polích i zahradách 
dozrává ovoce i zelenina. Lidé sklízejí, co zaseli a o co se s velkou péčí starali 
dnes i v dávných dobách. Však také vznikla spousta písniček, básniček a říkadel 
na toto téma, např.: 

 
 
 

                                                 
149 Frazer, str. 393. 
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Řípa se vdávala,   Něco je kulatý,  hrášek je kulatý, 
celer výskal,   něco je hladký,  čočka je hladká, 
mrkev tancovala  něco je kyselý,  zelí je kyselý, 
a křen pískal.   něco je sladký:  mrkev je sladká. 
   
          Z Chodska 
 

 
Výtvarný problém: vztah lineární kresby a změkčených ploch, 
využití velikostní nadsázky.  
Pojetí práce: rostliny dozrávají a předávají své bohatství, rozhazují zralá semena 
– výtvarné vyjádření (formou velikostní nadsázky) organických tvarů semeníků 
nebo plodů, nadsázka detailu; seznámení se s lidovou slovesností, výtvarná 
technika. 
Technika a formát: lavírovaná tušová kresba na formát 30 x 30 cm, možnost 
polyekranové kompozice – společná instalace. 
Výtvarná kultura: např. Miroslav Pošvic ► 

 

 
 39. M. Pošvic: Klíčky 

 

                        
                                                          40. Čestmír Janošek 
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LITURGICKÉ MEZIDOBÍ II 

 

DUŠIČKY 

 Původ svátku Dušiček sahá do dob starých Keltů. Podle jejich kalendáře se 

slavil Samain a 1. listopadu začínal nový rok. Pouze v tento den se mohly duše 

zemřelých vrátit mezi živé. Proto byly v noci na 2. 11. zapalovány ohně, které 

jim měly pomoci najít cestu. Představy starých Slovanů na posmrtný život jsou 

rozporné, protože informátoři (byzantští, arabští i západní) hodnotili tuto 

stránku života našich předků z hlediska své víry. Podle těchto pramenů se u 

Slovanů objevovaly náznaky víry v reinkarnaci (toto učení je běžně vyznávané v 

Indii), jistě neměli vypracovanou nauku o nesmrtelnosti duše nebo o 

převtělování. Představy o podobě duše jsou rozmanité a naznačují určité 

složitosti lidské bytosti: slovní vztah duše-dech vyjadřuje její stránku (životní 

sílu), která vyprchává z mrtvého těla, nikoliv bytost samotnou. Ta se zjevuje 

jako stínová postava, která mluví, pohybuje se, jí a pije, často se ukazuje ve 

zvířecí podobě (často v podobě ptáka).150 Duše sídlí za života v hrudi, v srdci, při 

úmrtí opouští příbytek oknem. Po smrti však duše zůstává na zemi poblíž těla 

různě dlouhou dobu – v domě, v hrobě, kde se pro ni nechávají hořet svíce, oheň 

v krbu, nechává se jí jídlo na stole, upravuje postel atp. 

 Tato pohanská tradice byla v 8. století potlačena svátkem Všech svatých 

1. listopadu (Dušičky se slaví 2. listopadu), slavnost tohoto svátku vychází z 

historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu 

všech římských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům v květnu roku 609. 

Podle východní tradice se svátek Všech svatých slavil již o tři století dříve. 

Původně šlo o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do "nebe" a jsou ve 

společenství s bohem a se všemi, kteří jsou ve spojení s Kristem, který svou smrtí 

a zmrtvýchvstáním nebe "otevřel".  

 Památka všech zesnulých (Dušičky) jsou vzpomínkou na ty, kteří odešli z 

pozemského života, na rodinné předky, neboť jako narození i smrt patří 

neodmyslitelně do našich životů. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 

křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Křesťanská 

oslava a uctění všech zesnulých se rozšířila v 10. století z francouzského kláštera 

v Cluny do celé Evropy. 

                                                 
150 Podle povahy se zjevuje v podobě holubice (dobro) nebo havrana (zlo); Váňa, str. 134. 
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 V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hroby svých zemřelých, zdobí 

je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V 

minulosti se na některých vsích peklo zvláštní dušičkové pečivo zvané "dušičky", 

které se rozdávalo pocestným, žebrákům a chudině. 

  

Živ jsem, nevím, dlouho-li, 

umřu, nevím, brzo-li, 

doma nebo na poli; 

a co po mně zůstane, 

bůhví kdo to dostane, 

ani nevím, mnoho-li. 

 

Z Čech 

 

Naši předkové, rodokmen 

 
..."Bylo to druhý den k večeru po návratu dětí, když babička tiše skonávala. 

Barunka jí předříkávala modlitbu umírajících; babička modlila se s ní, až 

najednou ústa se nehýbala, oko upřeno zůstalo na krucifix, nad ložem visící, 

dech se zatajil. – Plamínek života jejího shasl, jako shasíná pomalu 

dohořívající kahánek, v němž palivo vše ztráveno."... 

  z knihy Boženy Němcové Babička  

 
 
■ Vzpomínáme (Předškolní VV) 
 
Motivace: Jistě máme všichni ve svém srdci někoho, kdo tu není, ale rádi na něj 
vzpomínáme. Ráda vzpomínám na dědečka, už umřel, trochu vím, jak vypadal. 
Je to jiné "už", protože když se umře, tak je to už naposled. To není, že už to 
bude, ale že už to nebude. A přeci... je stále se mnou. Přidaná hodnota: 
vzpomínka na někoho drahého, který tu už není, uvědomění si "koloběhu" 
generací. 
 

Ach tatíčku milý, 

co ste vy nám udělali? 

Druzí hospodáři sejú, 

a vám zvony vyzváňajú? 

        Z Moravy 
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Výtvarný problém: dotváření dekorativní plochy,  kompozice, prokládání 
kreslených rastrů do prázdných ploch – kontrast. 
Popis práce: koláž z xeroxové kopie fotografie dokreslená měkkou tužkou, 
formát dle možností. 
Výtvarná kultura:  fotografie Františka Drtikola  
 

 
  
■ Duše (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Představy o podobě duše jsou velmi rozmanité a ukazují složitost 
lidské bytosti. V jazykovém ohledu může být určitým vodítkem příbuznost výrazů 
dech-duše-duch, což naznačuje spřízněnost 
lidského ducha a duše s dechem: s 
posledním vydechnutím opouští duše, 
neviditelná a nehmotná jako dech, tělo. 
Protože duše-dech vyjadřuje životní sílu, 
která z umírajícího vyprchává, zjevuje se 
spíše jako stínová postava, která se v 
pohanských představách často zjevuje ve 
zvířecí podobě.151 Křesťanská podoba duše-
ducha je jiná, i když společná představa 
existuje v podobě ptáka. Přidaná hodnota: 
seznámení se základy filozofických představ 
o duši člověka (od Démokrita po 
Descarta)152, diskuse na téma "duše". 
 
 

Vyletěla duše z těla, 

žádný neví, kam letěla. 

Sedla ona na hájíček, 

na ten zelený trávníček. 

Ze Slezska 

 

 
Výtvarný problém: otisk barevné skvrny v záměrně volené barevnosti – asociační 
proces, lineární kresba tužkou. 
Pojetí práce: dekalk – řídká vodová barva doplněná lineární kresbou - měkká 
tužka nebo akvarelové pastelky.. 
Výtvarná kultura: návaznost na práce s papírem Adrieny Šimotové ►  
 
 
 
 
 
 

                                                 
151 Viz Frazer, str. 171. 
152 Pro děti mladšího školního věku: Zittlau, J.: Snadno a rychle filozofem, 38 – 94. 

             41. Adriena Šimotová 
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■ Můj předek (4. a 5. tř.) 
 
Motivace:  Máme rodinu. Někdo má hodně příbuzných, někdo má rodinu malou, 
složenou jen z nejbližších. Existuje vědní obor, který se hledáním dávno 
ztracených příbuzných v propadlišti času věnuje: genealogie. Podle tradičního 
starozákonního textu našimi nejvzdálenějšími příbuznými byli Adam a Eva, poté, 
co byli vyhnáni z ráje, zplodili děti, jejichž potomky jsme i my (kniha Genesis 
2,4-3; 4, 1-4). Řecká tradice vychází z mýtu, že titán Prométheus stvořil prvního 
člověka z hlíny. Charles Darwin přišel jako první s teorií O vývoji druhů... 
Přidaná hodnota: nad starými fotografiemi předků vedeme úvahy nad životem 
člověka, úctě k životu apod. 
Výtvarný problém: výstavba prostorového tvaru obličejové části portrétu, 
přidávání x odebírání, haptický zážitek z materiálu a práce s ním. 
Pojetí práce: prostorová či reliéfní práce, profilace zamýšleného tvaru, 
zpřesnění modelace dalšími kousky hlíny, hlazení pomocí nástroje, práce podle 
fotografie. 
Technika a formát: práce s keramickou šamotovou hlínou, velikost dle možností. 
Výtvarná kultura: reprodukce děl sochařů, návštěva foyer Národního muzea – 
busty velikánů našeho národa, keramické reliéfy apod.  
 
  
Mocná zima přichází 
 
 
■ Sychravo a nevlídno (Předškolní VV) 
 
Motivace: V listopadu je většinou špatné počasí. Zima se pomalu ale jistě 
přikrádá, příroda se ukládá k odpočinku, počasí se kazí. Lidé se stahovali do 
svých domovů, kde je hřál oheň. Za tmavých a chladných večerů si často 
vyprávěli příběhy, které se tradovaly z generace na generaci. Naši předkové si 
představovali, že v každém domě sídlí ochranný duch, který pomáhá jeho 
obyvatelům.153 Často měli tito duchové podobu dřevěné sošky v podobě "dědka". 
Přidaná hodnota: Snaha o popis sychravého podzimního dne, představa 
barevnosti ve spojení s vlhkem, mlhou a chladem. 
 

Nechoď tam, prší tam, 

je tam velké bláto, 

upadneš, nevstaneš, 

budeš volat: Táto! 

Budeš volat: Táto, 

nestojí to za to! 

Táta přijde na pomoc, 

vyšlehá ti za to. 

 

Z Čech 

                                                 
153 Podle Kosmovy kroniky , ale také podle Dalimila z počátku 14. století si i praotec Čech a 
členové jeho průvodu při příchodu do nové vlasti "nesli své dědky na plecích"; viz Váňa, str. 129. 
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Výtvarný problém: výtvarná výpověď představy studeného a vlhkého počasí – 
barvy odvozené ze skutečnosti, spojení smyslových a výtvarných představ.  
Popis práce: výtvarná hra s pohybem 
barevné plochy a experimentace se 
studenými odstíny (hledání výtvarného 
jazyka). 
Technika a formát: muchláž a malba 
akvarelem do mokrého podkladu, 
zvýraznění stopy polámané plochy papíru. 
Výtvarná kultura: fotografie Josefa Sudka 
► 

 

  

    

 

 
■ Krajina se topí v mlze (1., 2. a 3. tř.) 
 
Motivace: Drsné, nevlídné počasí bylo odjakživa postrachem. Představy  našich 
předků o počasí souvisí s indoevropskou tradicí. V čele slovanského panteonu stál 
bůh bouře, hromu a blesku, známý pod jménem Perun. Podobně jako u jiných 
bohů indoevropského původu, byli bohové bouře zároveň dárci úrody (se 
staroindickým bohem Indrou souvisel bůh deště Pardžanja, jehož jméno silně 
připomíná Peruna), také římský nejvyšší bůh Jupiter měl přízvisko Plavius 
(dešťový). Perunovým atributem byla sekyra – oblíbená zbraň slovanských 
bojovníků.154 Také Keltové měli své bohy. Pojďme si společně přečíst starý 
keltský mýtus převyprávěný Vladimírem Hulpachem: Bohové přicházejí...155 
Přidaná hodnota: četba keltského mýtu. 
  

Baba sedí za kamny, 
vylizuje kuthany,156   
pes na ni vrčí, 
že ji s kamen strčí, 
kohout na ni kokrhá, 
že jí čepec roztrhá, 
a ona ho prosí, 
aby jí to nedělal, 
že mu něco dá.   

   Z Horácka  

      
   

Výtvarný problém: inspirace plochou pomačkaného papíru, materiálové a 
kompoziční variace. 
Pojetí práce: froasáž - hledání výrazu při kolorování, lineární kresba tuší a 
kolorování akvarelem. 
Výtvarná kultura: strukturální umění, práce Ladislava Nováka (froasáž) ► 
 

                                                 
154 Ohnivá sekyra letící po obloze symbolizovala blesk; Váňa, str. 71. 
155 Hulpach, Vl.: Ossianův návrat – Keltské mýty a báje, str. 7. 
156 Kuthany = pekáče. 

                    42. Josef Sudek 

                 43. Ladislav Novák 
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■ Zimní počasí (4. a 5. tř.) 
 
Motivace: Studené a vlhké období od Dušiček až do astronomického příchodu 
zimy je nevlídné. Život dřívějších lidí se v této době nesl v duchu přípravy na 
dobu adventu, ještě se uklízelo po dožínkách a posvícení, hospodáři zajišťovali 
stáda dobytka před zimou, připravovali si zásoby na dlouhé období zimy. Často 
se pořádaly zábavy a veselá sousedská posezení před nadcházejícím obdobím 
zklidnění. Období Dušiček je v tradičním vnímání spojeno s věštěním 
budoucnosti, vyvoláváním duchů apod. Dříve bylo životní nezbytností 
předpovídání budoucnosti, ať už šlo o příští úrodu, o osud nenarozeného dítěte, 
o budoucího ženicha, o rodinný či osobní blahobyt. Věštění bylo součástí 
chrámových obřadů, ale zároveň i záležitostí čarodějů a hadaček. K zachycení 
budoucích věcí se vyvinulo nepřeberné množství praktik, většinou obecně 
rozšířených a známých již ve starověku. Věštilo se ze snů, předtuch a jiných 
paranormálních stavů, z pohybů vesmírných těles, z ohně, popela, letu ptáků, 
vnitřností zvířat. Velký význam se přikládal věštění se záměrně navozených 
situací: z losování, lití vosku nebo olova (vánoční zvyk), z polohy odhozených 
předmětů atd. S věštěním osudu jsou spojeny postavy sudiček. Zjevují se o 
půlnoci do tří dnů od narození dítěte, obvykle tři, někdy i více, jako průsvitné 
postavy krásných dívek nebo stařen, z nichž jedna má hlavní slovo. Předou osud 
člověka jako zlatou šňůrku, jejíž přetržení znamená smrt, a s rozsvícenou svící v 
ruce přináší každá jiný dar a vepisuje osud dítěti znamením na čele.157 Přidaná 
hodnota: uvědomění si provázanosti života na vsi s přírodou. 
 
 
 Sou sedláci, sou,   Sou sedláci, sou 

 dyž jim koně dou,   dyž jim koně dou, 

 dyž jim koně stojijou,  sou sedláci darebáci 

 tak se oni bojijou,   dyž jim vítr koně kácí, 

 že jim hlady chcípnou.  co si voni počnou! 

       
        Z Vysočiny 
 
Výtvarný problém: hledání barevného výrazu tekoucích barev v kombinaci 
plasticky mačkaných ploch papíru.  
Pojetí práce: kombinace postupů vyjadřujících pocit kalného, pošmourného dne 
– padá sníh, který na zemi taje, metelice, stopy ve sněhu – kombinace plastické 
koláže a rozmývané kresby rudkou. 
Výtvarná kultura:  např. Ladislav Novák a technika froasáže ►  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157

 Sudičky plní funkci moiry (řecká obdoba sudiček, dcer Dia a Themis: Klóthó navíjela vlákno 
života, Lachesis jej předla, Atropos jej posléze přestříhla), římské parky a germánské norny; 
Váňa, str. 127. 
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Archetypy 
 
 
 Čas je vskutku čtvrtým rozměrem prostoru, je s ním propojen nejen ve 

fyzice či vesmíru, ale v každém z nás už od nepaměti. Je tomu tak i ve 

výtvarném umění – pomineme-li čas jako lineární vývoj všeho, tedy i umění, 

především v lidovém umění se objevuje čas, potřeba jeho měření, svým 

zvláštním způsobem, a tím jsou kalendáře. Kalendáře mají mnoho námětů a 

podob. Člověk v dřívější době a zvláště na venkově pociťoval spjatost běhu času 

s proměnami přírody a se zemědělskými pracemi. 

 

□ Prostor a čas (úkol pro všechny věkové skupiny) 
 
Motivace: Čas. Co je čas? Zítra se ještě nenarodilo a včera už umřelo. I když se 

ho držíme vší silou, stejně nám DNES ujíždí pod nohama. Nedalo by se nějak 

zadržet? Prohlížení reprodukcí knižních iluminací renesančních umělců bratří z 

Limburka, přebohaté hodiny vévody z Bery, kolorovaných kreseb Josefa Lady k 

jednotlivým měsícům na českém venkově, srovnání s návrhy medailonů měsíců 

na pražský orloj od Josefa Mánesa.  

Výtvarný problém: Manipulace se vzorky přírodnin, přírodní materiály – PŘÍRODA 

jako zásobárna výtvarných prostředků. 

Pojetí práce: z nabízených přírodních materiálů vytvoření materiálové 

kompozice pro jednotlivé měsíce roku, sestavení kalendáře z jednotlivých listů 

(předem daný formát), společný projekt - práce ve dvojicích.Výtvarná kultura: 

inspirace dílem  M. Šejna a F. Skály, kteří těží z řeči přírodních materiálů; M. 

Duchamp: ready made a dadaismus ► 

 
44. Fr. Skála: V hloubi lesa 
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REALIZACE 

  Výtvarné činnosti jsou základem pro formativní158 působnosti výtvarné 

výchovy. Formativní působností je míněn proces vytvářející formu, strukturu. Ve 

výtvarné výchově je specifika ve vyučování určena zvláštnostmi výtvarných 

činností, jejich procesů i jejich výsledku. Ve výtvarných aktivitách uvažujeme o 

interakci159 ve směru aktivního vztahu tvůrce k výtvarnému objektu, který je 

zpracován kresbou, malbou, modelováním apod. vzájemně působí vnější x 

vnitřní, vědomé x neuvědomované, materiální x duchovní atd. 

 Učitel výtvarné výchovy potřebuje umět výtvarné aktivity pro konkrétní 

výchovné a vzdělávací situace vybírat, rozvíjet a upravovat nejen na základě 

svého osobního poznání praktického a teoretického, ale také ve vztahu k 

ontogenetickým proměnám a typovým inklinacím výtvarného vyjadřování žáků.160 

S postupem času se ve výtvarné výchově proměňují kategorie výtvarných 

činností, posunují se obsahy a významy pojmů, takže je třeba snažit se hledat 

řešení, která reflektují aktuální podoby výtvarné kultury. Pro zjednodušení 

navrhuje Zd. Hosman (str. 17) konkrétní členění výtvarných aktivit podle 

uplatnění výtvarných médií na: 

1) Plošné výtvarné aktivity: kresba, grafika, malba, kolář, fotografie, 

počítačová grafika, písmo. 

2) Trojrozměrná tvorba: modelování, tvorba objektů, materiálová a 

prostorová tvorba. 

3) Intermediální akce: animace výtvarného díla, land-art, instalace, 

performance atd. 

 

Zásadní součástí bloků výtvarných aktivit by měla být výtvarná experimentace v 

materiálech a postupech, a další neopomenutelnou složkou výtvarných činností 

musí být výtvarná kultura.161  

 Pro učitele výtvarné výchovy je podstatné umět výstižně popisovat, co při 

své práci pozoruje i jaké poznatky si z ní odnáší. Co vypozoroval, by měl dokázat 

vysvětlovat a využívat ke zlepšování své práce ve prospěch svých žáků. 

Reflektivní schopnost učitele je velmi důležitá, ve výtvarné výchově zvlášť: je 

                                                 
158 Formativní = lat. Formo – dávat tvar, podobu, utvářet, zpracovávat apod. 
159 Tvůrce objekt tvoří a zároveň sám se proměňuje, proto je možné použít pojmu interakce 
(vzájemné působení, ovlivňování); Hosman, str. 17). 
160 Roeselová, V.: Didaktika VV nejen pro ZUŠ, metody mostu. 
161 Viz výše Struktura výtvarné řady. 
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nutné pozorně brát v úvahu jedinečnost žákovy osobnosti, jeho dosavadní osobní 

zkušenost a soudobý sociální a kulturní kontext, v nichž se osobnost žáka 

projevuje. 

 
 
 
 

1. skupina: Předškolní VV 
 
Rozveselení lidé 
 

VP: výtvarná hra s barvami, nadsázka, vzhled a výraz tváře. 
VT: přetváření černobílé kopie portrétů význačných malířů. 
VK: pop-art 
Reflexe: Nejdříve jsem dětem nabídla oxeroxované čb portréty známých umělců 
různých období a malířských stylů. Děti si vybraly podle vlastního vkusu a chuti, 
vystřihly obličejovou část, kterou nalepily na připravené papíry. Měly k dispozici 
suché pastely a pastelky. Dětem se práce líbila, vybíraly svobodně barvy, 
překrývaly je a rozmazávaly. Někteří do prostoru umístili i jiné objekty zájmu, 
než jen hlavu portrétu viz obrázek 1a.a. 
 
Klidná krajina 
 

VP: volba barevné škály, strukturace barvy pomocí nástroje. 
VT: monotyp. 
VK: abstraktní a strukturální malba. 
Reflexe: Děti si samy připravily pracovní plochy a netrpělivě čekaly, co se bude 
dít. Společně jsme připravili několik variant "jarních" barviček mísením 
temperových barev na paletě, vybrali jsme ty nejpodobnější skutečným jarním 
barvám v přírodě. Děti barvy nanášely na plochu přímo rukama a prsty a různými 
nástroji je strukturovaly. S tiskem jsem každému dítěti pomáhala, neboť jsme 
zvolili větší formát (A3). Při práci jsem si povídali o pocitech při práci (špinavé 
ruce, příjemně tekuté barvy, studené, mokré, mazlavé, hladí apod.). 
 
Ryju, seju, sázím 
 
VP: plastické zdobení plátu, kompozice stop nástrojů, přírodnin. 
VT: práce s keramickou hlínou. 
Reflexe: Před započetím práce jsem připravila na stoky dětem různé pracovní 
pomůcky, nástroje určené pro práci s keramickou hlínou, ale i zcela netypické, a 
kukuřičné klasy. Na dobu hodiny výtvarné výchovy jsme se stali rolníky, kteří 
jdou připravit pole k jarní setbě. Připravili jsme si plát hlíny a plasticky jsme jí 
upravovali, seli kukuřičná zrnka atp. Dětem se výtvarná činnost líbila, chlapci 
vytvářeli stopy kol traktorů, všichni pracovali se soustředěním. Většina dětí 
využila k setbě nabídnutá semínka kukuřice bez rozpaků, jedna dívka vytvářela 
na svém "políčku" jamky, do kterých sázela semínka vymodelovaná z keramické 
hmoty. 
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2. skupina: 1., 2. a 3. třída 
 
Písnička 
 

VP: výtvarná hra s hudebním rytmem, výtvarný záznam. 
VT: kresba, malba barevnou tuší. 
VK: J. Válová 
Reflexe: Před samotnou výtvarnou činností předcházela motivace. Také jsem 
děti požádala, aby spolu v průběhu tvoření nekomunikovaly – nerušily se, 
neovlivňovaly se navzájem a také pro lepší soustředění. To jim zpočátku dělalo 
potíže, měli tendenci mluvit a neprožívaly hudbu. Po chvíli se zklidnily a potom 
je práce začala bavit. Objevily se kresby velmi strohé 2a.a, sotva znatelné linky 
2a.b, ale také bohatá lineární kresba přes celou plochu 2a.c. 
 
Prostor kolem 
 
VP: výhledy do plenéru, geometrické, horizontální členění, zjednodušení reality. 
VT: koláž 
VK: J. John a J. Zrzavý 
Reflexe: Po vycházce do otevřené krajiny jsme společně vybírali materiál pro 
koláž. Některé děti přišly s návrhem vybrat barvy pestré, ale po velké diskusi, 
většina (děvčata) přesvědčila o jiném výběru: objevily se přírodní, režné barvy, 
krémová, smetanová a více druhů transparentních papírů (různé typy 
hedvábných papírů), igelit, vlizelín apod. Z těchto materiálů potom děti 
vytvářely koláže krajiny, kterou si upamatovaly z vycházky. Někteří měli potíže s 
představou barevnosti krajiny (světlé barvy dávaly dopředu, tmavé do pozadí 
apod.). Výtvarná činnost je bavila, zejména trhání papíru a komponování. (Zprvu 
jsem měla obavy, že zvolenou techniku dobře znají a nebude je bavit, ale 
ukázalo se, že koláž ve spojení s krajinou bez detailů je pro ně zajímavá.) 
 
Příchod jara 
 
VP: organický tvar v kompozici, rytmus, perforace, kontrast ploch. 
VT: tisk z koláže, dekoláže. 
VK: strukturální grafika 
Reflexe: K motivace pro tuto výtvarnou činnost jsem si přinesla různá semena, 
zrní, ořechy apod. K těmto přírodním "miniartefaktům" jsem přiložila lupu. 
Prohlíželi jsme si společně tyto malé výtvory přírody, v nichž se ukrývá obrovská 
síla. Další motivace byla již jen doplněním, protože děti byly nadšené a hned se 
postily do návrhů. Z technického zpracování převládala dekoláž nad koláží, děti 
se zaujetím papír trhaly, drásaly, perforovaly, škrábaly atd. Na dalším setkání 
jsme připravili nátisky (barevnost si určovali sami) a hotové tisky si nesli domů. 
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3. skupina: 4. a 5. třída 
 
Maškary 
 
VP: kombinace otisků, vytváření stop fiktivních osob, tanec – rytmus, kompozice. 
VT: frotáž, koláž, malba akvarelem. 
VK: J. Špaňhel 
Reflexe: požádala jsem děti, aby si na výtvarnou výchovu přinesly staré boty, 
abychom měli dostatek výtvarného materiálu. Když jsem jim nastínila, co 
budeme dělat, chvíli přemýšleli o celém námětu. Zaskočilo je to, že výtvarná 
činnost je skupinová. To na ně kladlo velké nároky: museli se domluvit na 
kompozici vzhledem k obsahu úkolu (někteří chtěli jít zprava doleva, jiní 
naopak). Nabídkou více možností zpracování (koláž, frotáž, malba, kresba 
fiktivních stop) si práci rozdělili a nakonec panovalo při práci kreativní vzrušení. 
 
Velký pátek a zvony, co letí do Říma 
 
VP: konstruování dutého tvaru ze stáčeného pásku, plošný reliéf. 
VT: práce s keramickou hlínou, glazování. 
Reflexe: Práce s keramickou hlínou je mezi dětmi oblíbená, nejinak to bylo i při 
plnění tohoto výtvarného úkolu. Děti zaujala velkonoční legenda o zvonech, 
které odlétají do Říma, vyptávaly se na podrobnosti a byly pro námět velmi 
zaujaté. Pracovali s chutí a zapálením. Z časových důvodů jsme prostorové 
objekty (zvony)  neglazovali. 
 
Pomalé probouzení 
 
VP: přenos pozorování do grafického záznamu (směr, síla, hustota a rytmus 
linek). 
VT: protisk, barevná linka tuše. 
VK: P. Nikl 
Reflexe: Imaginativní představa proudění živin v částech rostlin byla pro některé 
děti velmi obtížná, proto jsme se soustředili na výtvarné vyjádření skutečnosti: 
podoby listu, rostlinky vyrůstající z cibule, strom a jeho kořeny, probouzení 
života v klíčku ad. Když jsem měli tuto část výtvarného úkolu hotovou, již nebyl 
problém představit si proudící životodárnou kapalinu v rostlině. Práce probíhala 
na dvou setkáních, protože byla z těchto realizovaných úkolů nejobtížnější. 
 
 
 
 Závěrem bych chtěla podotknout, že tvořivě pojatá výtvarná výchova se 

musí vyrovnávat s rozporem – jak zprostředkovat poznání a poučení a zároveň 

úzkostlivě chránit originalitu dětí. Nemá-li se poznání zúžit na informace o 

výtvarné technice nebo na znalosti výtvarného umění z hlediska dějin, musí se 

týkat především uměleckých činností, forem a obsahů. Zejména pro předškolní a 

mladší školní věk je to nejlepší cesta poznání. 

 Děti se mají ve výtvarné výchově učit rozumět umělecké řeči obraznosti a 

využívat ji, učí se utvářet svou představu o světě, naplňují svůj čas a kultivují 
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vlastní prožívání i chování za pomoci umělecké tvorby a metafor. Pro práci s 

dětmi je třeba vyjasnit své cíle a snažit se pracovat pro děti. Učit výtvarnou 

výchovu je neustálá tvorba a ne setrvačný pohyb nebo reprodukce sebe sama či 

napodobování úspěšných výsledků. Zkušenost lze nabývat jen tvůrčí prací každý 

den znovu  a znovu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 88

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 
Použitá literatura 
Bauer, Jan: Ježíš, tajemný muž z Betléma, Praha 2000, nakladatelství Otakar II. 
ISBN 80-86355-69-1 
Bílek, Jiří: Hádanky naší minulosti 3, Praha 2003, Knižní Klub. ISBN 80-242-0984-
5 
Bláhová, M.; Hrdina, K.: Kosmova kronika česká, Praha-Litomyšl 2005 
Brown, Peter: Autorita a posvátné, Brno 1999, Centrum pro studium demokracie 
a kultury. ISBN 80-85959-54-2 
Bůh a bohové, Praha 2004, nakladatelství Dharmagaia. ISBN 80-86685-42-X 
Campbell, Joseph: Mýty, Praha 1998, nakladatelství PRAGMA. ISBN 80-7205-491-
0 
Cikánová, Karla: Tužkou, štětcem nebo myší, Praha 1998, AVENTINUM 
NAKLADATELSTVÍ. ISBN 80-7151-031-9 
Culianu I. Petru: Dualistické gnóze Západu, Praha 2008, Argo. ISBN 978-80-7203-
930-2 
Čapek, Josef: Umění přírodních národů, Praha-Liberec 1996, nakladatelství 
Dauphin. ISBN 80-86019-19-5 
Dějiny zemí koruny české I., Praha 1992, nakladatelství Paseka. ISBN 80-85192-
29-2  
Dostálová, Růžena: Byzantská vzdělanost, Praha 1990, Vyšehrad. ISBN 80-7021-
034-6 
Dvořáková, Hana: Výtvarná výchova na prvním stupni I, Havlíčkův Brod 2004 (2. 
vydání), Nakladatelství TOBIÁŠ. ISBN 80-7311-031-8 
Dvořáková, Hana: Výtvarná výchova na prvním stupni II, Havlíčkův Brod 1998, 
Nakladatelství TOBIÁŠ. ISBN 80-85808-59-5 
Flusser, David: Ježíš, Praha 2002, nakladatelství OIKOYMENH. ISBN 80-860005-
041-6 
Fontana, David: Tajemný jazyk symbolů, Praha 1994, nakladatelství Paseka. ISBN 
80-85192-91-8 
Frazer, James George: Zlatá ratolest, Praha 1994, Mladá Fronta 
Godwin, Malcom: Andělé, Praha 1997, nakladatelství VOLVOX GLOBATOR. ISBN 
80-7207-022-3 
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991, Mladá 
fronta. ISBN 80-204-0205-5 
Hazuková, Helena: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I., 
Praha 1994, Pedagogická fakulta UK Praha 
Hazuková, Helena; Šamšula, Pavel: Didaktika výtvarné výchovy I, Praha 2005, 
Pedagogická fakulta UK Praha. ISBN 80-7290-237-7 
Hosman, Zdeněk: Didaktický skicář, České Budějovice 2007, Jihočeská univerzita 
– Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7394-001-0 
Ježková, Alena: Praha babka měst, Praha 2007, Albatros. ISBN 978-80-00-1910-9 
Hulpach, Vladimír: Ossianův návrat, Praha 1985, Albatros. 
Jílek, František: Muž z Vinci, Praha 1982, Československý spisovatel 
Kniha o náboženstvích, Praha 1993, Albatros. ISBN 80-00-00010-5 
Liznerová, Jarmila: O estetické výchově nejmenších, Praha 1978, Státní 
pedagogické nakladatelství 
Malířské umění od A do Z, Dobřejovice 2007 (dotisk 2. vydání), REBO. ISBN 978-
80-7234-643-1 
Pokorný, Petr: Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993, nakladatelství OIKOYMENH. 
ISBN 80-85241-50-1 



 89

Roeselová, Věra: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, Praha 2004, SARAH. 
ISBN 80-902267-5-2 
Roeselová, Věra: Prostorová tvorba ve výtvarné výchově pro základní školu I., 
Praha 2006, Pedagogická fakulta UK Praha. IBN 80-7290-254-7 
Roeselová, Věra: Techniky ve výtvarné výchově, Praha 1996, SARAH. ISBN 80-
902267-1-X 
Roeselová, V.: Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, Praha 2001, 
Pedagogická fakulta UK Praha. ISBN 80-7290-058-7 
Sivan, Gavri´el; Newman, Ja´akov: Judaismus od A do Z, Praha 1998, 
nakladatelství Sefer, ISBN 80-900895-3-M 
Skarlantová, Jana; Slavík, Jan: Estetická výchova pro střední školy 1. díl, Praha 
2001, nakladatelství SCIENTIA MEDICA. ISBN 80-85526-70-0 
Slavíková, Vladimíra; Slavík, Jan; Eliášová, Sylva: Dívej se, tvoř a povídej!, Praha 
2007, Portál. ISBN 978-80-7367-322-2 
Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993, EWA Edition. ISBN 80-
85764-02-4 
Sturgis, Alexander: Jak rozumět obrazům (malby a jejich náměty), Praha 2006, 
Nakladatelství SLOVART. ISBN 80-7209-786-5 
Šamšula, Pavel: Obrazárna v hlavě 6, Úvaly 2002, SPL-Práce a nakladatelství 
ALBRA. ISBN 80-86287-49-1 
Šamšula, Pavel: Obrazárna v hlavě 5, Úvaly 2000, SPL-Práce a nakladatelství 
ALBRA. ISBN 80-86287-26-2 
Šamšula, Pavel: Obrazárna v hlavě 4, Úvaly 1999, SPL-Práce a nakladatelství 
ALBRA. ISBN 80-86287-01-7 
Ševčík, Oldřich: Architektura, historie, umění; Praha 2002, nakladatelství GRADA 
Publishing. ISBN 80-247-0345-9 
Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena: Lidové písničky a hry s nimi, Praha 2007, 
Portál. ISBN 978-80-7367-264-5 
Uhlíř, Jan: Tvoříme ve stylu známých malířů, Praha 2002, Portál. ISBN 80-7178-
670-5 
UNIVERSUM, Všeobecná encyklopedie, Praha 2000, Odeon. ISBN 80-242-0288-3 
Václavík, Antonín: Výroční obyčeje a lidové umění, Praha 1959, Československá 
akademie věd 
Váňa, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů, Praha 1990, Panorama 
Vavřincová, Valburga: Malá encyklopedie Vánoc, Praha 2005, Libri. ISBN 978-80-
7277-132-5 
Vavřincová, Valburga: Malá encyklopedie Velikonoc, Praha 2006, Libri. ISBN 80-
7277-292-9 
Wall, Esther de: Svět byl stvořen celý, Brno 2000, Centrum pro studium 
demokracie a kultury. ISBN 80-85959-59-3 
Zittlau, Jörg: Snadno a rychle filozofem, Praha 2005, Albatros. ISBN 80-00-
01662-1 
 
Ukázky 
Plicka, Karel; Volf, František: Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, 
říkadlech a hádankách, Praha 1960, Státní nakladatelství krásné literatury, n. p., 
edice Klubu čtenářů 
Škodovi, Helena a Eduard: Už vím proč 2., Praha 1980, Albatros 
Bartoš, František: Moravský lid, Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín 2006, 
ISBN 80-86886-12-3 
Němcová, Božena: Babička, Praha 1901, Nakladatelství J. Otty 
 



 90

Obrazové přílohy a reprodukce 
 
Křížová cesta v Rokycanech, www.rokycany.cz 
Michael Pacher: Církevní otcové, kol. 1483, Sturgis, Alexander: Jak rozumět 
obrazům (malby a jejich náměty), Praha 2006, Nakladatelství SLOVART. ISBN 80-
7209-786-5 
Jean Fautrier: Baby Mine (informel, 1947), www.tate.org.uk 
S. Klimeš: ( performance) Hladina světla, Synagoga Na Palmovce, Praha 1994, 
www.artlist.cz 
S. Botticelli: Madonna of the Magnificat (tempera, 1485), www.cab.u-szeged.hu  
A. Dűrrer:  Klanění tří králů (1504), www.artchiv.cz 
B. Olešová: Skrytosti (2002), www.linkos.cz 
Max Ernst: Arizona Rouge (1955), www.thecityreview.com 
K. Gebauer: Blikající hlava (1977), www.artlist.cz 
A. Šimotová: Tvar (1985), www.rozvedena.bloguje.cz 
Jitka Válová: kresby hudby podle L. van Beethovena (2007), 
www.galerieroudnice.cz 
Jakub  Špaňhel: Cesta (2004), www.artlist.cz 
Andy Goldworthy: www.z-about.com 
Oldřich Smutný: Hlas rybníka (1961), www.linkos.cz 
Jiří John: Zimní plán (1951), www.linkos.cz 
Antonín Slavíček: Slunce v lese (1898), www.galerieroudnice.cz 
Václav  Špála: Cesta kol Berounky pod tratí, www.rozhlas.cz 

Michelangelo: Pieta (Chrám sv. Petra ve Vatikánu), Blažíček, Oldřich J.: 
Michelangelo, Praha 1976, Odeon 
Pieta: neznámý autor 
El Greco: Pieta, www.commons.wikimedia.com 
A. Kučerová: www.nitranskagaleria.sk 
Dana Puchnarová: www.cez-okno.net 
P. Nikl: Netřesk, www.art-pro.cz 
W. de Kooning: bez názvu, www.markmoss.net                     
A. Šimotová: Hlava k listování, www.blog.respekt.cz                              
Jiří  Kolář: www.vystavy.archii.cz 
Věra Janoušková: Dialog (koláž, 1977) 
www.acb.cz/fotky/katalogy/SA37/185.jpg 
M. Šejn: Great secret of TAO, www.sejn.cz                                  
Lucie Svobodová: foto     
Jan Šroubek: foto, www.fotografieroku.ifotovideo.cz 
Běla Kolářová: Články a pera (asambaláž na fotografii 1968), 
www.acb.cz/fotky/katalogy/SA37/185.jpg 
E. Kmentová: Malá štěrbina (1975), www.linkos.cz 
Václav Boštík: Shluky (1964), www.linkos.cz 
Bohuslava Olešová: Tráva, www.linkos.cz     
Vladimír Kokolia: Bříza (2002), www.linkos.cz 
Miroslav Pošvic: Klíčky (2004), www.art-pro.cz 
Čestmír Janošek: www.artlist.cz 
A. Šimotová: www.linkos.cz 
Josef  Sudek: www.photo-muse.blogspot.com 
Ladislav Novák: Dans le détroit (froasáž, 1986), 
www.acb.cz/fotky/katalogy/SA37/185.jpg.cz 
František Skála:V hloubi lesa, www.galerieroudnice.cz 



 91

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Výtvarné práce dětí 

Příloha 2 – Přehled výtvarných úkolů (1-4) 

 

 


