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ABSTRAKT 

Předmět praktické činnosti (Člověk a svět práce) je oblastí, která vede 

k získání dovedností v mnoha oborech lidské činnosti a zaměřuje se především 

na praktické pracovní dovednosti a návyky. Cílem mé diplomové práce bylo 

zhodnocení vhodnosti vybraných praktických činností pro práci žáků i. stupně 

ZŠ. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická 

část je zaměřena na ty lidové tradice , které je možné ve výuce uplatnit, 

a na začlenění těchto témat do vzdělávacích programů i. stupně ZŠ. Empirická 

Část obsahuje vybraná témata a jejich ověření v praxi. Pro hodnocení vhodnosti 

vybraných témat, materiálů a technik práce jsem použila hlavně metodu 

Pozorování a rozhovor s dětmi, kolegy i rodiči. 

Výsledky mé práce dokazují, že předmět praktické činnosti může pozitivně 

ovlivnit děti v oblasti lidových tradic a obyčejů a vytvořit u nich kladný vztah 

k činnostem, které mají počátek v dávné minulosti. 
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Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si vybrala „ Zařazení témat souvisejících 

s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly do Školního vzdělávacího programu 

v oblasti Člověk a svět práce na i. stupni ZŠ". 

Důvodem k tomuto rozhodnutí je můj zájem o lidové tradice a obyčeje, 

zvláště zaměření na rukodělnou činnost. Již ve svém dětství jsem se seznamovala 

s různými zvyky a tradicemi na Podblanicku. V té době jsem se domnívala, že je 

zcela běžné chodit v určitém období po vesnici s řehtačkou a dělat rámus, péct 

Jidáše, medové perníčky či boží milosti, plést pomlázky, chodit koledovat, vyrábět 

píšťalky, držet půst na Štědrý den, připravovat si masky do masopustního průvodu 

a vykonávat mnoho dalších činností, spojených se starými zvyky. 

S nástupem na střední školu jsem si uvědomila, že průběh Velikonoc 

& Vánoc není v každé rodině stejný, ale až v dospělosti jsem pochopila, 

co znamená dodržování některých tradic na vesnici. V roce 1984 jsem začala 

pracovat v Domě dětí a mládeže v Benešově, kde jsem se při různých akcích 

setkávala s paní, která se lidovými zvyky zabývala. V té době jsme společně začaly 

Pořádat akce pro děti, zaměřené na české obyčeje a někdy se i stalo, že jsme 

nebyly pochopeny. Zlom nastal o pár let později, v roce 1990, kdy se již mohlo 

dětem veřejně a bez obav sdělit, že Velikonoce nejsou pouze „svátky jara", ale také 

to, proč je naši předkové začali slavit. 

Setkáváme se s názory, že v době „před sametovou revolucí" nebylo 

snadné lidové tradice dodržovat. Já si však myslím, že každý, kdo měl zájem, mohl 

své zkušenosti a dovednosti předávat těm mladším. Vánoční výstavy neztratily svá 

kouzla bez obrázků svatých a vždy bylo důležité to, aby se především děti 

seznámily se starými zvyky a řemesly. 

V roce 1998 jsem nastoupila na Základní školu v Praze - Uhříněvsi a byla 

jsem velice překvapena, že žáci, ale i dospělí s radostí přivítali moje aktivity týkající 
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se právě lidových tradic. Již při prvních Vánocích jsem s dětmi pekla perníčky, 

drátovala, pletla ozdoby ze slámy a další rok jsme již společně s některými 

kolegyněmi učitelkami a panem školníkem uspořádali první vánoční výstavu. 

Na výstavu přicházeli i lidé z města a proto jsme se rozhodli i pro výstavu 

velikonoční. A od té doby se naše výstavy staly tradicí. 

První roky jsem vyžadovala dodržování starých postupů při výrobě ozdob 

či zdobení velikonočních vajec, ale postupem času jsem si uvědomila, že ne všichni 

chtějí vidět pouze lidové tradice. Mnozí, především děti, vyžadovaly nové 

techniky, které zpříjemní tyto sváteční dny a které si mohou vyrobit i ve svých 

rodinách. Poslední dva roky se realizací výstav zúčastňují právě děti, které 

v rámci pracovních činností vyrábějí různé ozdoby a dekorativní předměty. Část 

chodby, kde jsou výstavy instalovány je vyzdobena tradičními výrobky nebo 

výrobky z přírodních materiálů a část je ve znamení dětských prací. 

Tento školní rok poprvé učím na I. stupni pracovní činnosti a to bylo také 

důvodem, proč jsem si vybrala právě toto téma diplomové práce. 

Myslím si, že škola je dobrým prostředím pro oživování a upevňování 

zvyků a zvyklostí, které souvisejí s pamětí národa a jeho lidovou kulturou. Nejedná 

se pouze o část praktickou, rukodělnou, ale i o písně, lidové tance, slovesnost. 

Ve škole je nám dána možnost působení na děti a vlastně i nepřímo na jejich 

rodiče a tak pomoci udržovat v současné , „uspěchané době" staré zvyky a tradice. 
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i Teoretická část 

l.l Mánp známé související s lidovými zvyku 

a tradicemi 

V této práci se bude vyskytovat řada pojmů, které nenajdeme v běžné 

komunikaci. Vždy se budou vztahovat k dané problematice a v diplomové práci 

budou použité. 

Advent - doba čtyř neděl pře Vánocemi. 

Anděl (z řeckého angelos = posel) - vyšší duch, nadaný silou rozumu a vůle; 

prostředník mezi .člověkem a Bohem, posel Boží. 

Apoštol - jeden z dvanácti učedníků Ježíše Krista; šiřitel, hlasatel křesťanské 

víry. 

Betlémská hvězda - podle Bible „hvězda na východě", která vedla mudrce 

do Betléma. 

Biskup - v křesťanských církvích vysoký duchovní hodnostář stojící v čele 

çirkevniho správního území (biskupství, diecéze). 

Bohoslužba - v různých náboženstvích služba bohu nebo bohyni vykonávaná 

nejčastěji u oltáře, náboženský obřad; v křesťanských církvích liturgický obřad, 

mše. 

Hrachovina - hrachová čerstvá nebo suchá nať, používaná jako píce 

pro dobytek. 

Hrozinky - sušené plody vinné révy. 

Etnografie - věda o hmotné a duchovní lidové kultuře. 

Fašank - masopust, doba od Tří králů do Popeleční středy. 

Gregoriánský kalendář - kalendář zavedený papežem Řehořem XIII. 

Kanafas - bavlněná látka, zpravidla barevně pruhovaná. 

Kantor - kdysi učitel, vykonávající učitelské povinnosti a zároveň řídící kostelní 

hudbu, také církevní zpěvák. 

Klekání - zvonění k ranní nebo večerní modlitbě. 

Koleda - i. vánoční, řidčeji velikonoční píseň; 2. výraz označující chození 
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a zpívání po domech, koledování; 3. pohoštění či dárek obdržený za zpívání 

koled. Dříve se slovem koleda označovala také doba vánoční od Štědrého 

večera do Nového roku nebo až do svátku sv. Tří králů. 

Křest - obřad přijetí do křesťanské církve. 

Liturgie - souhrn bohoslužebných obřadů a úkonů 

Liturgický kalendář - církevní kalendář; seznam církevních svátků jednoho 

roku uspořádaný podle týdnů a měsíců. 

Magie - souhrn úkonů, jimiž je možno ovládat neosobní božskou sílu, 

prostupující přírodou i lidskou společnost. Úkony určené k ovládnutí 

nadpřirozených sil. 

Masopust - viz fašank. 

Modlitba - vzývání, uctívání Boha nebo svatých, vyjadřované zpravidla 

ustáleným textem." 

Mše - hlavní liturgický obřad katolické církve, bohoslužba. Součástí mše je 

kromě jiného čtení biblických textů, kázání a zpěvy. 

Pašije - část evangelia o Kristově umučení. 

Pražmo - název pokrmu z naklíčeného a upraženého nedozrálého obilí. 

Pučálka - název pokrmu z naklíčeného a upraženého hrachu. 

Světec - ten, kdo je prohlášen za svatého, kanonizován. 

Štědrovka - vánočka, vánoční pečivo z kynutého těsta. 

VigUie - noční katolické bohoslužby, konané většinou v předvečer církevního 

svátku (Vavřincová, 2000). 

Historie lidových zvuků, obučeiů a řemesel 

O lidovém umění, tradicích, zvycích a obyčejích se můžeme dočíst v mnoha 

Publikacích. Ne vždy nacházíme shodnou definici, která by vyjadřovala přesný 

P°pis dané problematiky. 

Název „lidové umění" má spojitost s prostým lidem, který si po staletí vytvářel 

dfla, jež sloužila především pro uspokojování jeho potřeb. V dobách dávno 
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minulých se většina obyvatel živila zemědělstvím, proto je lidové umění spjato 

především s venkovem a s přírodou. Naši předkové si na rozdíl od dnešní doby 

velice dobře uvědomovali důležitost vazby člověka s přírodními silami, pozorně 

sledovali každou změnu v přírodě a věnovali jí patřičnou pozornost. Skládali 

jí hold a s tím byly spojeny i oslavy se zpěvem a tancem. Vliv přírody, její 

proměny, běh slunce, to vše souviselo se zvyky a obyčeji prostého lidu. Ve většině 

případů mají pohanský původ, ale postupem času jim církev vtiskávala ráz 

křesťanských svátků. 

V průběhu roku museli zemědělci své činnosti podřizovat právě přírodě. 

Aby si zajistili obživu, bylo třeba v pravý čas zasít i sklidit úrodu, což bylo vlastně 

cílem jejich celoroční práce. Ke své práci, ale i ke svému bytí potřebovali určité 

nástroje a výrobky, které by jim tento život usnadnily. Proto se s rozvojem 

zemědělství rozvíjela i činnost drobných řemeslníků. Zpočátku si lidé vyráběli věci 

Především pro svoji potřebu a potěšení, ale postupem času se objevovaly i výrobky 

dekorativní. 

Lidoví umělci nebyli nijak školení, jejich umění se předávalo z otce na syna 

a z matky na dceru. Zkušenosti se získávaly především pozorováním cizí práce 

a k těmto získaným informacím si každý přidával své zkušenosti a především cit. 

V dávných dobách nebylo mnoho záznamů o těchto činnostech, a proto 

se stávalo, že mnohé upadaly v zapomenutí. Až v posledních létech se etnografové 

k těmto starým technikám vracejí, navštěvují vesnice, shromaždují výrobky i ústní 

zprávy a snaží se vše zachytit a uchovat. Nejvíce informací pochází z 19. a 20. 

století, ale ne vždy se jednalo o přesné záznamy, které můžeme v dnešní době 

Používat. 

Z hlediska současné životnosti výročních obyčejů v českých zemích 

můžeme vydělit několik základních skupin: 

Živá tradice - velikonoční pomlázka, mikulášské průvody, posvícení 

(hody), stavění máji, výroční ohně, masopustní průvody. 

Živá tradice s odumírající tendencí - velikonoční hrkání a klepání, 

obchůzky tří králů. 
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Zanikající tradice - obchůzky maskovaných žen (lucky, barborky), honění 

Jidáše, vynášení smrtky. 

Tradice úzce lokálně omezené s možností zachování - takový charakter 

mají na jihovýchodní Moravě královničky, jízda králů, přinášení lítečka a Marka. 

(Flore/c, 1982), 

Ve své práci jsem popis jednotlivých období řadila, s ohledem na školní rok, 

od podzimu do léta. 

1.2.1 Podzimní období 

Sklizně a dožínky 

V literatuře se dočteme o mnoha rituálech a lidových obyčejích, které mají 

Přispět k tomu, aby byla zajištěna dobrá úroda, sklizeň. Sklízelo se, vlastně dodnes 

sklízí, především obilí, brambory, len, víno, mák, ale také ovoce v sadech 

či zelenina v zahradách. Sklizeň je vyvrcholením celoroční práce, po které nastává 

období, kdy si lidé mohou odpočinout. 

'Slavnosti kukončení polních prací mají různé názvy. Pro pěstitele obilí 

se jedná o dožínky (obžínky, dožatá,..), při sklizni chmele se jedná o dočesnou 

a svátek piva, vinaři mají své vinobraní. V někteiých oblastech pěstitelé brambor 

slaví „jabkancovou pouť". Jabkancová proto, protože se bramborám dříve říkávalo 

»zemská jablka". 

Se lnem a konopím souvisí i známé lidové tance zvané konopičky, konopice, 

Později i skočná, obkročák či moták a další. (Vondrušková, 2004) 

Po sklizních zůstává na polích mnoho materiálu, který lidé využívali a dodnes 

O ž í v a j í k výrobě tradičních předmětů. 

Poutě a posvícení 

Název pouť kdysi znamenal především cestu. Pořádaly se výpravy do míst, 

^eré měly nějakou duchovní sílu, kde došlo k nějakému zjevení či zázraku. 

Většinou se jednalo o nějaká návrší, léčivé prameny (francouzské Lourdy) nebo 
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0 místa, kde pobývali světci. Církevní poutě jsou dodnes věřícími hojně 

navštěvované (Svatá Hora u Příbrami, Klokoty a mnohé další). 

Takzvané lidové poutě se drží i tam, kam procesí neputuje. Je to většinou 

v den, který je spojen s některým svatým, jemuž je zasvěcen místní kostel. Lidé 

přicházejí nejen na mši, ale i proto, aby si pořídili různé dárky, které se vztahují 

k danému místu. Bohužel se v dnešní době na mnoha místech setkáváme 

s naprosto odlišným pojetím. 

Poutě jsou spojené také s hostinami, které pořádají obyvatelé daných obcí 

pro své příbuzné a přátele. Základem je slavnostní oběd i odpolední pohoštění, 

při kterém nesmí chybět pouťové koláče. Poutě mají v oblibě především děti, které 

se těší na odpolední atrakce v podobě kolotočů a houpaček. 

Průběh posvícční se v dnešní době v mnohém neliší od poutí. Posvícení 

se konala především v říjnu a listopadu, kdy bylo po žních a kdy pomalu končily 

Práce na polích a sadech spojené se sklizní či přípravou půdy pro další rok. 

Nejznámější termíny posvícení jsou okolo svátku sv. Havla, sv. Martina 

či sv. Kateřiny. 

Odlišnou podobu měly a mají oslavy na Moravě, kde jsou nazývány hody. 

Velká pozornost byla věnována především obřadům spojeným s mladou generací. 

Významnou roli zde sehrává víno - mladé i zralé. 

V některých obcích se poutě neslaví a na místo nich mají dvě posvícení, staré 

a mladé. 

Svatý Václav 

Tento svátek (28. září) uctívala v minulých staletích celá země. Konaly se mše 

1 lidové veselice na počest sv. Václava, patrona české země. 

I nyní se v mnoha místech naší země konají Svatováclavské slavnosti, spojené 

s průvody, s ukázkami starých řemesel, s hudbou a tancem. 

Dušičky 

Tímto názvem je označen den nazývaný Památky všech zemřelých a jeho 

kořeny sahají do doby Keltů. V tento den se setkával svět živých se světem 

m rtvých a později na něj navázalo i křesťanství. V dnešní době v tento den chodí 
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lidé na hřbitov a vzpomínají na zesnulé. Hrob ozdobí věnečky nebo květy, 

ale především světly, které mají podle tradice pomoci najít cestu zbloudilým 

duším. 

S tímto dnem je spojen Halloween, který se začíná slavit i v naší zemi a často 

je považován za pohanský svátek. Velkou oblibu má v Americe, kde se slaví 

31. října. Tuto tradici tam nejspíše přinesli přistěhovalci irského původu. 

Základem oslavy jsou masky a převleky, které mají budit hrůzu. Mají podobu 

smrtek a jiných strašidelných postav. Takto vystrojené děti obchází své přátele. 

Velkou roli zde hrají dýně, které se vydlabou a v kterých se vyřežou otvory, jenž 

připomínají obličej. Do dýně se umístí hořící svíčka a celý výtvor ve tmě 

pak vypadá dosti hrůzostrašně. 

Advent 

Advent byl a vlastně stále je obdobím, kdy se lidé měli duchovně připravit 

na konec kalendářního roku, věřící na příchod Mesiáše. Adventní období začíná 

První ze čtyř adventních nedělí před Štědrým dnem, která je nejblíže svátku 

sv. Ondřeje (30.11.) a může tedy trvat 22 - 28 dnů. 

Postava tohoto světce je pro církev velice důležitá. Dnem jeho svátku začíná 

liturgický rok, který se začal slavit v 6. století. Ondřej byl prvním učedníkem 

Ježíše. Lidová víra připisovala noci sv. Ondřeje čarovnou moc. 

Advent (latinsky znamená příchod) je doba přísného půstu a zákazu 

bujarého veselí, tance a zpěvu. Přesto se postní pravidla během adventu 

Porušovala. Ke svátku některých světců si lid připojil zvyky a obyčeje, z nichž 

některé navazovaly ještě na pohanské obřady spojené s oslavou zimního 

slunovratu. (Vondrušková,2004). 

V předkřesťanském období se lidé vyrovnávali s minulým rokem, vyhlíželi 

d o budoucna a s tím souvisejí postavy, které napomáhají této atmosféře adventu. 

Zvyky byly v minulosti bujaré, lidé se veselili, ale křesťanská náboženská doktrína 

Určovala, že tento čas je klidný. Oslavy se tedy zklidnily, přestože měly vazbu 

k Předkřesťanskému času. 
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Dnes je hlavním symbolem adventní věnec - jeho čtyři svíce 

charakterizují čtyři adventní neděle. Dříve se věnec zavěšoval na dveře, dnes 

ho známe i jako dekoraci svátečních stolů nebo jako věnce zavěšené od stropu. 

Čtyři svíčky, které charakterizují čtyři adventní neděle, se zapalují postupně. První 

neděli se zapálí první svíčka, která se nenechá vyhořet, protože druhou neděli 

se zapálí svíčky dvě a nakonec, poslední adventní neděli, hoří všechny čtyři svíčky 

najednou. Tento zvyk se do naší země dostal z Německa, kde zdomácněl začátkem 

19. století. 

V dnešní době kdobě adventu neodmyslitelně patří i adventní kalendář, 

jehož tradice je poměrně mladá. Tento vánoční zvyk má dětem zpříjemnit čekání 

na Štědrý večer. 

K adventnímu čásu patří řada různých postav, s jejichž jmény jsou spojeny 

různé zvyky a obyčeje. 

Barbora 

4. prosince má svátek Barbora. Svatá Barbora je považována za patronku 

věží, horníků, pokrývačů, hasičů aj.. Je ochránkyní proti ohni, bouřce, horečce 

a mohi. Den zasvěcený památce sv. Barbory byl spojen s řadou lidových zvyků. 

Nejznámějším, dodnes dodržovaným zvykem je tzv. řezání barborek, nebo-li 

třešňových větviček. Dívky je dávaly do vody a zalévaly je. Pokud barborky 

vykvetly do Štědrého večera, tak se dívka vdala, pokud ne, zůstala ještě další rok 

svobodná. 

Podle lidových zvyků a obyčejů chodí v tento den na obchůzky tajemné 

Postavičky, Barborky. V jednotlivých krajích vypadala Barborka jinak, někde byla 

oblečena do volných šatů, jinde měla kožich naruby. K vidění byly Barborky 

se závojem, rozcuchané, s dlouhými splývajícími vlasy. V některých krajích měly 

namoučněný obličej. Příliš se verbálně neprojevovaly, pouze větvičkami tloukly 

d o oken, jinde naopak vstupovaly do světnic s připraveným říkáním, hodné děti 

obdarovávaly, zlobivé šlehaly. 

Jedno z mnoha říkání : „My tri Barborky jsme, z daleké krajiny jdeme a dárky 

vám neseme. Neseme, neseme, velice to krásné, kdo se modlit bude, tomu je dáme 

a kdo nebude, tomu hodně nalupáme." (Langhammerová,2004) 
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Mikuláš 

Pravděpodobně nejznámější adventní postavou, která se zachovala 

do dnešních dnů, je postava sv. Mikuláše. Tento svátek připadá na 6. prosince 

a pro mnoho lidí tímto dnem začíná to pravé předvánoční období. Svatý Mikuláš 

je reálnou postavou - biskup ze třetího století, který žil v oblasti dnešního Turecka. 

K jeho jménu se vztahuje řada historek o jeho dobrých skutcích. 

Oslavy věnované sv. Mikuláši vznikly možná z biskupských her, konaných 

v klášterních školách. Mikulášské obchůzky byly známy již ve středověku a během 

staletí změnily svůj ráz. Dříve postava biskupa byla provázena řadou masek jako 

je Turek, husar, dragoun, Kuba, smrt a mnoho dalších. Dnes Mikuláše doprovází 

pouze čerti a anděl. 

Obchůzky se konájí v předvečer svátku Mikuláše, 5. prosince. Dětem bývají 

rozdávány dárky, ovšem až po příslibu, že budou hodné. Tento zvyk velmi zlidověl 

a k postavě Mikuláše, oděného do dlouhého pláště a s berlou v ruce, se přidal čert 

a anděl jako představitelé protikladu dobra a zla. 

Lucie 

Další adventní obchůzka připadá na svátek Lucie, 13. prosince. Dnes tato 

tradice téměř vymizela, ale přesto to býval jeden z nejhezčích předvánočních 

svátků. 

Svatá Lucie je jednou z mála historicky doložených žen, které zemřely 

Pro svou víru mučednickou smrtí právě 13.12. roku 304, a od té doby si křesťané 

Připomínají její památku. V českých zemích navštěvoval v předvečer tohoto dne 

vesnické chalupy průvod masek, který vedla dívka převlečená za Lucii. S tímto 

dnem byla spojena i řada magických praktik. Lidé věřili, že se scházejí čarodějnice, 

a Právě sv. Lucie byla považována za ochranitelku před jejich kouzly. 

Podoba Lucie byla opět vjednotlivých krajích různá. Ve strašidelných 

Převlecích chodily L u c k y v jižních Čechách. Byly zahalené do bílých plachet, s ptačí 

Saskou na tváři, z níž čněl veliký zobák, kterým se dalo i klapat. Jinde stačil masce 

Pomoučněný obličej. Výjimečně mohly být Lucky oblečené celé v černém. Vždycky 

však během návštěv mlčely a všechno jen předváděly pantomimou. O to víc se děti 

bály. (Vondrušková,2004) 
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1'2.3 Vánoce 

V dobách pohanských bylo vánoční období zasvěceno oslavě slunovratu. 

Nejdůležitější den v roce byl 21. a 22. prosinec , byl oslavován nočním bděním, 

přísným půstem a vykonávaly se rozličné obřady, které měly zajistit bohatou 

úrodu, hojnost potravy a zdraví pro nadcházející rok. Ráno 22. prosince se vítalo 

Slunce, které se opět začalo přibližovat k Zemi. 

Pohanské obřady byly postupně vytlačovány svátkem církevním. Základem 

křesťanských Vánoc je příběh o narození Ježíše Krista v palestinském městě 

Betlémě, kam jeho rodiče, Marie a Josef, přišli ze svého domova v Nazaretu. 

V Betlémě nenašli ubytování, a tak se stalo, že Marie porodila syna ve chlévě. 

Neměla kolébku, proto mohla novorozeně uložit pouze do jesliček, do kterých 

se dávalo dobytku krmení. 

Přestože se představitelé církve snažili pohanské zvyklosti vymýtit, je ještě 

dodnes oslava Vánoc prostoupena jak církevními, tak pohanskými zvyky. 

Český národ si v průběhu staletí vytvořil osobitou podobu svátků a pojem 

»České Vánoce" má specifický kulturní význam. Zahrnuje bohatou tradici lidových 

obyčejů a obřadů a s nimi spojených folklórních projevů. 

Hlavním dnem Vánoc je Štědrý den (24.12.), dále Boží hod vánoční (25.12.) 

a svátek svatého Štěpána (26. 12.). Následující dva dny jsou ve znamení svátku 

sv- Jana Evangelisty (27. 12.) a svátek Mláďátek (28. 12.). Dále následuje Nový 

rok a celé vánoční období uzavírá svátek Tří králů (6.1.). 

Štědrý den 

Štědrý den býval kdysi postním dnem doprovázeným řadou lidových zvyků, 

a to od rozmanitých pověr až po poetické obyčeje. Rodiče slibovali dětem, že večer 

Uvidí zlaté prasátko, pokud půst dodrží. Prasátko v některých krajích zastupuje 

zlaté telátko, které prý bylo vidět při prvním štědrovečerním zvonění, jak pluje 

mezi obláčky po obloze (Bestajovský,2004). K půstu se také vztahuje postava 

Perchty s dlouhým nosem. Perchta bývala v různých oblastech různě oblečená, 

mívala zvířecí masku vytvořenou zpytloviny, byla to jakási nedefinovatelná 

Postavička. Mohla se objevovat po boku Barbor či Lucek, ale na Vánoce měla 

18 



za úkol chodit po domácnostech s dlouhým dřevěným nožem a kontrolovat, 

zda se děti postí. Důvodem obchůzek bylo, aby se dětem ukrátilo čekání 

na večer. Mezi postní jídla, která se vařila během dne, patřil i pokrm zvaný černý 

kuba, muzika či hubník. 

Nejočekávanějším momentem Štědrého dne byl večer a sním spojené 

zasednutí ke slavnostní večeři. Dříve se dodržoval zvyk, že počet lidí u stolu nesmí 

být lichý, proto se často zvali hosté nebo se připravil příbor navíc. Před každou 

večeří byla společná modlitba. Večeře bývala bohatá, s několika chody. Jídla musel 

být na stole dostatek a mělo zbýt i pro hosty a dobytek. Nejznámějším vánočním 

Pečivem je vánočka. V dřívějších dobách se nejdříve při večeři podávalo pečivo, 

dále mezi oblíbená jídla patřily luštěniny (polévky, kaše), ovoce, ořechy. 

v jídelníčku dlouho chybělo maso. V dnešní době je tradiční pokrmem smažený 

kapr. 

Na Štědrý den musel být dům čistý a uklizený. Světnice bývaly vyzdobené. 

Jako ozdoba sloužila především chvojka, která se připevňovala nad stůl, případně 

na dveře. Malé chvojky se dávaly do různých nádob a byly zdobeny. K chvojkám 

S e přidávaly klasy obilí a makovice. Jako ozdoby se používalo vše, co bylo doma 

dostupné: slaměné ozdoby, sušené ovoce, ořechy, bukvice, sušené houby 

Či perníky. Podoba dnešních vánočních stromečků se objevila až mnohem později. 

Nejvíce očekávaným okamžikem, především pro děti, je konec štědrovečerní 

Večeře, zvuk zvonečku a očekávaný příchod Ježíška s vánočním stromečkem 

a dárky. 

Vyvrcholením štědrovečerního dne byla návštěva kostela, kde probíhala 

Půlnoční mše. Součástí mše byly i vánoční hry. 

Vánoční zvyky, tradice a obyčeje patří neodmyslitelně k tomuto dni 

dodnes. 

Betlém (jesličky) - Prapůvodem jesliček jsou obrazy z období středověku 

s Motivem narození Ježíška. První zprávy o jesličkách jsou z 15. století. U nás 

nejstarší zmínka je z 16. století. K betlému mnohdy náleželo velké množství dílů, 

Uekde i přes tisíc. Zahrnovaly vlastní jesličkové scény, tj. jeskyni nebo přístřešek 

cbléva se sv. rodinou, vzadu volek a oslík. Nad jesličkami visela hvězda kometa 

a Připevněn je anděl „Gloria", tj. anděl nesoucí v rukou stuhu s citátem z bible 
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(sláva na výsostech Bohu). U jesliček jsou shromážděni první svědkové Božího 

narození - pastýři s ovečkami. (Langhammerová,2004). Betlémy obsahovaly řadu 

dalších postaviček: darovníky, pastýře, řemeslníky, selky, děvečky, ponocné, 

kolednice, poustevníky, muzikanty a mnoho dalších. 

„Náš lid představoval si betlem při výrobě figurek i seskupení celku 

po domácku, podle českého života, slaškovným živlem světským, vnikajícím 

do rozvedeného líčení biblického řadou skupinek, výjevů, řemesel ze soudobého 

života českého, jak se touto výrobu rozmanitě utvářel, ať tištěný na papíru, 

malovaný na dřevě, upravený z vosku, ze dřeva, za sádry apod., prostě nebo 

s pohyblivými stroji" (Zíbrt, 1950, s.504) 

V dobách dřívějších se často objevovaly i „živé jesličky". 

Vánoční písně jsou v dnešní době často nazývané koledy. Nejstarší písně 

Pocházejí z 13. století (Narodil se Kristus pán), o 300 let starší jsou písně Nesem 

vám noviny nebo Půjdem spolu do Betléma. Nejvíce se zpívalo v kostelech 

za doprovodu hudebních nástrojů. Koledy zpívají lidé o štědrém večeru 

a koledníci při koledování. 

Vánoční stromek je v Čechách zaznamenán až počátkem 19. století. 

Do našich krajů přišel z Německa a stal se velice oblíbeným. První stromečky byly 

ozdobené ovocem, perníkem, mandlemi, mnohdy papírovými ozdobami, 

zlacenými ořechy a řetězy. Většinou se jednalo o smrčky a jedle. Ve 20. století 

s e staly typickými skleněné ozdoby, foukané i korálkové. K vánočnímu stromku 

neodmyslitelně patří i svíčky. Postupem času se na stromečky připevňovalo 

cukroví a čokoládové ozdoby. 

Vánoční pečivo - mezi nejznámější patří zcela určitě vánočka (štědrovka, 

calta). Původ vánočního pečiva nacházíme v dávné minulosti, v dobách 

Předkřesťanských, vztahujících se k oslavě zimního slunovratu. V dnešních dobách 

s e v rodinách peče zcela odlišné pečivo, které mnohdy slouží i jako dekorace 

(medové perníky, vizovické pečivo). 
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Vánoční čarování patří k oblíbeným činnostem. Každý z nás, i v době 

technické vyspělosti, si často přeje, aby se mu splnily nějaké tužby a přání, 

aby zapůsobila nějaká čarovná moc. Podobně tomu bylo i u našich předků, 

pro které největším přáním byla dobrá úroda, zdraví a vše, co potřebovali k tehdy 

spokojenému životu. A Štědrý večer byl k těmto činnostem přímo stvořený. 

Ze svého dětství si pamatuji na svou babičku, která dodržovala řadu těchto úkonů. 

Nosila vánočku krávě do chléva, prý aby dobře dojila. Kosti z ryb nosila 

na zahradu ke stromům, aby měly dostatek ovoce. Dědeček měl na starost vhodit 

ořech do studny, to aby nevyschla a poskytla dobrou vodu. Do kamen se vhazovaly 

drobky z pečiva, zřejmě proto, aby se dům ochránil před požárem. 

Zvykem, který se udržel do dnešních dnů, bylo ukládání rybích šupin 

pod talíře na štědrovečerním stole nebo do peněženek, to aby se lidí držely peníze 

a nerozkutálely se. V mnoha rodinách se dodržuje zvyk, zakazující vstávat 

°d štědrovečerního stolu. Oblíbenou činností je rozkrajování jablka a rozloupnutí 

ořechu (když je jádřinec černý nebo ořech prázdný, znamená to neštěstí v rodině). 

V mnoha rodinách se pouští lodičky zhotovené ze skořápek vlašského ořechu 

a z malé svíčky po vodě v míse. Podle pohybu a směru lodiček se také věští osud. 

V tomto případě bylo velice nežádoucí, když svíčka zhasla nebo se skořápka 

potopila. Další oblíbenou činností bylo lití roztaveného olova do vody, které 

tak ztuhne. Podle nového tvaru olova se opět věštila budoucnost. 

Mladé dívky třásly bezem, chlapci plotem. Z které strany se ozval štěkot psa, 

tak z té strany mohli očekávat chlapci budoucí milou a naopak. Známým zvykem 

i házení botou ve světnici. Pokud špička směřuje ke dveřím, dívka se do roka 

vdá. 

Dalším čarováním bylo, že sklenice z čirého skla naplnil hospodář vodou 

a hodil do ní dvanáct neporušených jablečných jadérek. Kolik jadérek vyplavalo 

n a povrch, tolik bylo v příštím roce suchých měsíců(Vavřinová, 2000). 

Jmelí se stalo nedílnou součástí našich Vánoc. Stále zelená rostlina 

Parazitující na stromech byla odedávna předmětem pohanských zvyků. Tehdy lidé 

v®rili, že jmelí ztělesňuje živoucího ducha. Bylo symbolem života a ochranným 

tahsmanem (Vavřinová, 2000). Dnes je jmelí asi nejznámější vánoční rostlinou 
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a traduje se, že čím více má bílých bobulek, tím bude rodina šťastnější, a také to, 

že štěstí nosí tomu, kdo je jmelím obdarován, a ne tomu, kdo si ho koupí sám. 

Dnešní vánoční pohledy nahradily tzv. blahopřejné lístky, které byly 

vkládány do obálek a rozesílány přátelům. Nejoblíbenějšími motivy 

na pohlednicích se v naší zemi staly jesličky, vánoční stromeček, andělíčci, Tři 

králové, zasněžené krajiny. Malované motivy byly na konci 20. století nahrazeny 

fotografiemi a dnes se opět vracíme k původní technice. Vánočních pohlednic 

s rozvojem nových komunikačních technik, bohužel, ubývá. 

Svátek svatého Štěpána 

Vánoční koledování se odehrávalo v druhý svátek vánoční, na svátek 

sv. Štěpána (26. 12.). Dříve chodívali koledovat především dospělí, ale postupem 

času s e tato tradice přesunula převážně na děti. Málokdy se stávalo, že byli 

koledníci odmítnuti, a proto tato tradice byla oblíbená zejména v chudých 

rodinách. Hlavní součástí koledování bylo i zpívání koled nebo zpívání vánočních 

Písní s'přáním zdraví a štěstí. 

Nový rok 

Oslavy Nového roku začínají v předvečer roku starého, „na Silvestra". Tento 

den se však v době před gregoriánským kalendářem (16. století) neslavil. Bujaré 

veselí se objevilo teprve ve 20. století, dříve se lidé se starým rokem loučili 

většinou modlitbou v kostele. 

Jsou však rodiny, kde se na Nový rok nějaká ta tradice dodržuje. V tento den 

bV se nemělo jíst maso opeřenců, aby neuletělo štěstí. Nebo naopak se má k obědu 

Podávat čočka, aby se lidí držely peníze. 

Stále se dodržuje zvyk - přání na Nový rok, kdy obcházíme svou rodinu 

a Přátele. Dříve chodily děti přát štěstí s novoročním koledním proutkem, který 

Podávaly hospodářům s přáním dobré úrody. Novoroční proutek byla větvička 

Zdobená suchým o v o c e m , jablíčkem či pentličkou. 

22 



Třikrálové 

Den Tří králů má v křesťanské liturgii velký význam. Končí období Vánoc 

a den je slaven jako svátek Zjevení páně. Postavy tří králů jsou známé 

ze středověké legendy, kdy se v Betlémě narodil Ježíš a oni přišli, aby se poklonili 

a předali dary. V kostelech se na tento den koná mše, kterou se otvírá další roční 

období. Světí se významné atributy, které budou mít v průběhu roku liturgický 

i zvykový význam. Je to voda, křída - též kadidlo, svatý olej a zlaté předměty 

(Langhammerová, 2004) . A právě křída a svěcená voda měla pro lid velký 

význam. Vodou vykropovali světnice a křídou značili dveře domů nebo jejich rám 

Písmeny K+M+B a přidávali letopočet příslušného roku. 

K tomuto dni patří i obchůzky Tří králů - Caspara (Kašpara), Melichara 

a Baltazara. Právě oni psali začáteční písmena svých jmen na dveře. Může být 

i jiný prapůvod tohoto označení, písmena mohou znamenat zkratku starého 

Požehnání Christis mansionem benedicat nebo česky Kristus nechť požehná tento 

Příbytek (Vondrušková, 2004). Obchůzky, někde zvané koledy, byly záležitostí 

Převážně dětí. Převlečené do dlouhých bílých košil a s papírovou korunou 

(označené počátečním písmenem jména krále) obcházely domácnosti. Jeden z nich 

( Baltazar) byl v černém oblečení a taktéž načerněn sazemi. 

1 

Zimní období 

Hromnice 

Hromnice, slovo odvozené od svíček hromniček, je lidový název pro církevní 

svátek. 

S příchodem křesťanství byly Hromnice spojeny s osobností Ježíše Krista 

(zasvěcení Bohu a vykoupení z kněžské povinnosti) a zároveň symbolizovaly 

završení čtyřicetidenní očisty Marie po porodu. Jejich datum bylo stanoveno 

n a 2. února. 

s Hromnicemi byla spojována řada lidových obyčejů a magických praktik. 

Požehnání hromniček (svíček) v kostele je věřící nesli v průvodu a poté 

J e Schovávali doma. Hromničky chránily podle lidové pověry dům před blesky 

a úrodu před špatným počasím. 
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Masopust 

Období masopustu začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí v úterý, 

čtyřicet dní před velikonočními svátky. Masopust je původně pohanský svátek, 

který byl ovšem zařazen do církevního kalendáře (je určován na základě termínu 

Velikonoc). Fašank, jak je někdy Masopust nazýván, je radostný a rozverný. 

Je to čas zabíjaček a lidového veselí. 

V našich oblastech se Masopust slavil tři dny. Vše začínalo nedělní taneční 

zábavou a končilo masopustním (maškarním) úterým. V tento den probíhá průvod 

(rej) masek a obřadní obchůzka. Mezi obvyklé masopustní maškary patřily: 

medvěd, obalený hrachovinou, s ocasem z povřísel a špičatou čepicí ze slámy, čert 

v černých kalhotách, s obráceným kabátem, zvláště s ovčím kožichem, vzadu 

Připevněn kus kozí kůže i s ocasem,...žid, kominík, žebrák, žebračka, medvědář 

(Zíbrt, 1950). Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl. Masopustní 

maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností 

a neřestí. Většinou novějšího původu jsou postavy ostatních zvířat, pohádkové 

bytosti či masky démonické. Každá maska mívala svůj význam a funkci, tato 

skutečnost však během doby pozbývala smyslu. Maškarní průvody jsou vždy 

doprovázeny hudebníky. 

V dnešní době jsou průvody především záležitostí dospělých a pro děti jsou 

nrčeny tzv. karnevaly. 

Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle. 

Měly i svou obřadní úlohu, a to jako obětní jídlo, které hospodář vynášel do polí. 

N a stole nesměly chybět ani boží milosti, klobásy a slanina. 

Obyčejů a zvyků vztahujících se k posledním masopustním dnům bylo 

mnoho. Každá vesnice, každý kraj byl něčím odlišný a měl svá specifika. Všude 

s e ale toto období uzavíralo taneční zábavou spojenou s „pochováváním basy". 

p o tomto aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. 

Valentin (Valentýn) 

Svátku svatého Valentina (14. února) nebylo v našich zemích přáno a ještě 

d*es s e m n o z í domnívají, že je to svátek novodobý a není proč ho slavit. Tento 

syátek si ovšem oblíbili mladí a zamilovaní. Podle legendy byla postava 
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sv. Valentina symbolem věrnosti a oddanosti již za vlády římského císaře Claudia 

II., kdy Valentin modlitbami vrátil zrak slepé dívce. Za to byl popraven a později 

prohlášen svatým. Jiná legenda uvádí, že byl knězem, kteiý tajně oddával milence, 

za což byl mučen a následně popraven. 

Hrob mučedníka Valentina, na jedné ze silnic vedoucích do Říma, se brzy 

stal poutním místem křesťanů. Později zde byla vystavěna bazilika. Dnes 

je sv. Valentin známý především jako patron zamilovaných. Jeho symboly jsou 

srdce, květiny a holubičky (Vondrušková, 2004). 

Postní doba 

Velikonočním svátkům předcházel půst trvající čtyřicet dní (podle Ježíšova 

Příkladu, který se na poušti postil čtyřicet nocí). Končí v noci z Bílé soboty na Boží 

hod velikonoční. Půst závisí na datu Velikonoc, ale začíná vždy ve středu, která 

se nazývá Popeleční. Mezi lidmi byla též nazývána středou Škaredou, Černou 

či Bláznivou. 

Popeleční středa 

Po Masopustním úterý přichází Popeleční středa. V první postní den dělával 

^ ě z už od 11. století věřícím křížek z popele (tzv. popelec) a přitom připomínal 

Pomíjivost pozemského života a nutnost pokory. Popel, který se užíval a podle 

šerého se tento den nazývá Popeleční středa, se získával spálením posvěcených 

kočiček, schovávaných z předešlého roku (Vondrušková, 2004) V den Popeleční 

středy ještě často doznívalo masopustní veselí. 

Po Popeleční středě následuje období půstu, v němž mají nezastupitelné 

místo postní neděle. Postních nedělí je šest a každá má své jméno a je spojena 

s dodržováním neměnných obyčejů. Stávalo se, že ne v každém kraji se lidové 

^ k y Časově shodovaly. 

V dřívějších dobách byl půst velmi přísný. Nejedlo se maso, sýry, vejce, 

^pilo se mléko, jídlo se nemastilo sádlem ani máslem, používal se pouze 

r°stlinný olej. Nakouřilo se, nepil se alkohol, nešňupal se tabák. Jedlo se jednou 
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denně, a to jen zelenina a ovoce. Později se půst zmírnil, lidé jedli zeleninové 

a luštěninové polévky a prostá bezmasá jídla. 

Postní neděle 

První postní neděle se nazývá Černá, pravděpodobně podle černého oděvu 

žen, který má připomínat ukřižování Krista. V některých oblastech má neděle i jiná 

pojmenování jako např. Pytlová, Pučálka fpodle naklíčeného a upraženého 

hrachu). S jídlem souvisel také zajímavý zvyk - pečení preclíků s mákem a solí. 

Matky je v noci upekly, navlékly na proutky a poschovávaly v zahradě, aby je ráno 

mohly děti hledat. Ktomu se vyprávěla legenda, že je poztrácela liška. Proto 

se také první postní neděli občas říkalo Liščí (Vondrušková, 2004). 

Druhá postní neděle nese název Pražná. Jméno je odvozeno od názvu 

Postního jídla „pražmy". Setkáváme se i s názvem Sazometná, protože tento den 

se ve staveních prováděl velký úklid. 

Třetí neděle se nazývala Kýchavá a věřilo se, že kolikrát v tento den člověk 

kýchne, tolik let bude ještě žít. Původ tohoto zvyku pochází z doby morové 

epidemie. První projevy nákazy byly spojeny právě s kýcháním, a proto se při něm 

Přálo Pozdrav tě Pán Bůhl, aby se nebezpečí zažehnalo (Vondrušková, 2004) 

Čtvrtá postní neděle měla opět několik názvů. V některých oblastech 

se nazývá Růžová, Středopostí, ale nejznámější je název Družebná. 

Tuto neděli měla v oblibě především mládež, která měla povoleno sejít 

se na návsi a veselit se. Jméno neděle může být také odvozeno od obyčeje, kdy 

v tuto neděli chodil družba s ženichem do domu, kam chce v pondělí velikonoční, 

0 Pomlázce, přijití na námluvy (Zíbrt, 1950). 

Pátá neděle postní bývá nazývána Smrtná či Smrtelná. Nejen v našich 

Mastech je v tento den rozšířen zvyk „vynášení Smrti". Počátek tohoto zvyku 

dusíme hledat v pohanských dobách, kdy byl spojen s koncem zimy a počátkem 

j a ra. V některých místech se Mořena, Mařena, Mařena, jak byla Smrtka také 

Ozývána,vynášela i v jiný den. Figura je zhotovována ze slámy, košile a sukně, 
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s pomalovaným obličejem. Na krku mívá korále z vyfouknutých vajíček. 

Je připevněna na dřevěné tyči a bývá vhozena do vody, nebo spálena. 

V některých oblastech, na místo vynášení Smrti, je naopak přinášeno JÁto". 

K výrobě lita se nejlépe hodí borový nebo smrkový vršek, jež se okrášlí papírovými 

pentlemi, klebetami a obrázky (Zíbrt,i950) Jsou známá i lita (léta, létečka), která 

mají na větvičkách navlečená vyfouklá vajíčka nebo jsou zdobená ústřižky textilu. 

Za hlasitého prozpěvování sním lidé obcházeli domy a koledovali. Často tato 

obchůzka následovala ihned po vynesení Smrtky. 

V tento den se zahalovaly kříže, aby výzdoba nerušila vážnost tohoto období. 

V kostelech tento zvyk přetrvává dodnes. 

Šestou, poslední postní nedělí je neděle Květná, Beránková, Palmová 

či Květnice. N á z e v Květná (i Palmová) připomíná den příchodu Krista 

do Jeruzaléma, kdy projel na oslíkovi mezi jásajícími lidmi, kteří ho vítali 

Palmovými ratolestmi. U nás tento den světí kněz větvičky jívy, které pak rozdává 

účastníkům mše. Pro lid měly posvátnou moc. Nově posvěcené větvičky se vymění 

za staré, které se spálí. Svěcené kočičky se zastrkávaly za kříž nebo svatý obrázek, 

dávaly se do chlévů, ale i na pole. Chránily lid, pole i dům před nežádoucími jevy 

(němot, oheň, sucha). 

l-2.6 Velikonoce a iamíobdgbí 

Velikonoce 

Součástí velikonoční obřadnosti jsou mnohé jevy, které nebyly iniciovány 

evangeliem ani křesťanskou církví: umývání a polévání pramenitou vodou, 

Sledování se zelenou ratolestí, polykání kočiček, putování na kopce a pozorování 

Schodu slunce, obcházení polí s dary zemi,, šlehání pruty, zdobení a darování 

Vajec a mnohé další (Frolcová, 2001). 

Velikonoce jsou pohyblivými svátky, které připadají na neděli následující 

Prvním jarním úplňku. Pro pohanské Slovany i Germány byly vždy oslavou 

jarního slunovratu a zániku zimy, byly vítáním jara a probouzející se přírody, 

°slavou víry v obnovení sil a zdraví člověka i jeho domácích pomocníků - zvířat. 

T ° vše se lidé snažili ovlivnit pomocí magie a pověr. Židé v tuto dobu slaví také 
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svůj velký svátek - Pesach, svátek Smilování, na památku vysvobození Izraelitů 

z Egypta. 

Křesťanské Velikonoce na pohanské i židovské oslavy navazují. Pro křesťa-

ny byly vždy nejdůležitějšími svátky a tato tradice se udržela až do dnešních dní. 

Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho 

zmrtvýchvstání. Vzkříšení Ježíše Krista je jakýmsi centrálním bodem jejich víry 

(smrt není konec, ale začátek nového života) a o Velikonocích se zvěstuje, že život 

Stěži l nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska 

nad nenávistí. 

Velikonoční období začíná Květnou nedělí, po které následuje Pašijový 

týden (velikonoční, svatý, velký). Týden končí Velikonočním pondělím. Každý 

den v tomto týdnu má svůj specifický název a ráz všech obřadů je truchlivý, 

na památku Kristova utrpení. 

Prvním dnem je Modré pondělí (Žluté), po kterém následuje Šedivé 

úterý, v tyto dny se mimo mše žádné obřady nekonaly. 

Škaredá středa (Sazometná, Smetná, Černá) se tak nazývá proto, 
v 

ze v tento den Jidáš zradil Krista a prý se na něj mračil. Traduje se, že kdo se bude 

v tento' den škaredit a mračit, bude se mračit po celý rok. Názvy Sazometná, 

Smetná jsou proto, že se vymetaly saze z komínů a smýčily se domy (úklid vyhání 

zlé duchy z domu). 

Zelený čtvrtek. Název je možná odvozen od barvy mešního roucha, které 

S e v tento den nosilo v kostelech, nebo od pověry, že v tento den se musí jíst pouze 

P°krmy zelené barvy, jako je špenát, zelí, hrách a jiné. Lidové pojmenování 

S e mohlo odvodit od požívání pokrmů z prvních zelených bylin v tento den, 

známého obřadního jídla židovských Velikonoc - Přesnic (Frolcová, 2001) 

Kostelní zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy („odlétají do Říma"), znovu 

Zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria. Zvuk zvonů nahrazovali lidé, především 

klapci, jinými nástroji. Používaly se různé řehtačky, klepačky, hrkačky, mlýnky, 

tatárky a všechno jiné, co vydávalo rámus. Tato činnost je doložena od středověku. 

V tento den se také „honil Jidáš". Zvyk honění Jidáše patří mezi nejstarší 

VeHkonoční české hry. Z původního obřadu náboženského se vyvinula dětská 
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zábava, s popěvky namířenými proti Jidáši a židům, kteří ukřižovali Krista Pána 

(Zíbrt, 1950). 

Na Zelený čtvrtek se lidé věnovali různým rituálům, které vedly k očištění 

jejich těla, dobytka i domů. Lidé se omývali vodou, ženy vymetaly z domů smetí, 

které pak pálily. 

Zvláštní význam si na Zelený čtvrtek uchoval med, jako starý prostředek 

lidového léčení a obřadní pokrm velkých svátků. V mnohých rodinách se dodnes 

(nebo opět) peče obřadní velikonoční pečivo z kynutého těsta a potírané medem 

- Jidáše. Med se také používal ke slazení kaší (Frolcová, 2001). 

Velký pátek je připomínkou dne smrti Ježíše Krista. V tento den se hrávaly 

tzv- pašijové hry, které měly připomínat poslední Kristovy dny a jeho 

zmrtvýchvstání. Je to den ticha a smutku. 

Na velký pátek bylo v domácnostech smutno, chmurno. Po celý den 

Se nemluvilo. Nejsmutnější chvíle nastala, když chlapci vrkali a klepali 

V e »tři hodiny" odpoledne. Tu ustala všechna práce doma i na poli a každý 

Se modlil. Všichni zachovávali přísný půst a někde vařili až po západu slunce 

(Frolcová, 2001). 

Na Velký pátek vstávali lidé před východem slunce, omývali se vodou 

v Potoce, aby byli uchráněni před nemocemi, a ženy, aby si udržely krásu. Podle 

starých pranostik měla největší sílu a moc především pramenitá voda. 

Tento den je také obestřen řadou pověr. Věří se, že se země otvírá a vydává 

Poklady. Věřilo se také, že na souš vycházejí vodníci a otvírá se hora Blaník. Řada 

Pověr byla spojena s vírou v čarodějnice a s hledáním ochrany před nimi. 

Bílá sobota - název může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců, kteří 

Se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby (zvané vigilie). V tento den 

S1 křesťané připomínají Ježíšovo přebývání v hrobě a církev zásadně neslaví mši 

SVat°u a další svátosti. Před již zmíněnou vigilií, kterou je zahájena slavnost 

^kríšení, se zapálil a posvětil před kostelem oheň, od kterého se zapálila 

Velikonoční svíce - paškál a pomocí ní byl přinesen oheň do kostela. 

Doklady o propojení církevního svěcení ohně a lidových pověr máme u nás 
už 

Ze 16. století. Velikonočnímu ohni dali lidé pojmenování Jidášův oheň anebo 
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pálení Jidáše. Od doutnajících uhlíků se po mši doma zapaloval nový oheň. 

Z ohořelých dřívek se vyráběly malé Jidášovy křížky, které hospodář zapichoval 

do pole jako ochranu před kroupami, povodněmi a dalšími pohromami, anebo 

do hnoje proti čarodějnicím. Popelem z posvěceného ohně se sypaly louky, malé 

uhlíky zastrčené za trám měly chránit dům pře požárem. Církev se takovému 

čarování bránila (Vondrušková,2004) 

KBíle sobotě patří také slavnost Vzkříšení. Podstatou této slavnosti byl 

průvod lidí, kteří měli vyzvednout kříž, uložený v symbolickém hrobě v kostele 

a přenést ho zpět k hlavnímu oltáři. 

Hospodyňky na Bílou sobotu uklízely, připravovaly a chystaly obřadní 

i sváteční pokrmy, pekly mazance a velikonoční beránky. Muži pletli pomlázky 

z vrbového proutí a také se zdobila vajíčka. Vše se připravovalo na Hod boží 

velikonoční. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) byla velmi očekávaným 

dnem. V rámci svátku se provádělo svěcení velikonočních pokrmů - beránka, 

Mazance, ale také chleba, vajec, vína a mnoha dalších. Toto svěcení mělo 

symbolický, ale i praktický význam. Po období dlouhého půstu by mohl náhlý 

Přechod k tučné stravě přivodit obtíže. Proto se světily určité pokrmy, které měly 

*Člo na návrat k běžné stravě pozvolna připravovat. Každá návštěva tohoto dne 

dostávala kousek svěceného pokrmu. 

Velikonoční (Červené) pondělí - není církevním svátkem a ani 

Se k tomuto dni nevážou žádné liturgické úkony. Je však nejvýznamnějším 

velikonočním dnem z hlediska lidových zvyků. Tento den probíhá tzv. pomlázka 

Mrskut, dynovačka, cigár, mrskačka). Pomlázkové právo začíná pro mládence 

0 Půlnoci z neděle na pondělí. 

Chlapci obcházejí ve skupinkách všechny domy, kde bydlí dívky, o něž mají 

*%m. N a výpravy si s sebou nosí pomlázku (důtky, žílu) spletenou většinou 

2 Nového proutí a zdobenou stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou 

žalovaná vajíčka. Je to prastarý zvyk a znamená „omladit". V pozdější době začaly 

°hodit p0 pomlázce i děti, které navštěvovaly příbuzné a sousedy. Dnes 
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se pomlázky zúčastňují i ženatí muži. V pondělí odpoledne platilo již ženské právo. 

Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde chlapce polévají 

vodou. 

Při pomlázkové obchůzce dostávali koledníci nejrůznější dary, ovšem 

nejběžnější odměnou byla vejce, která byla všeobecně považována za symbol jara. 

Zvláště ceněna byla vejce malovaná. Barvení a zdobení vajec mělo umocnit 

vlastnosti, které se jim přisuzovaly. Kromě barvy měly svůj význam i jednotlivé 

znaky a ornamenty, které se na vajíčka malovaly. 

Bílá neděle je druhou velikonoční nedělí. Toho dne nosili novokřtěnci 

naposledy bílé křestní roucha. Dnes bývá dnem slavnostního prvního svatého 

Přijímání. 

Velikonoční symboly 

K Velikonocům se vztahuje řada symbolů, které mají své výrazové 

Prostředky. 

Beránek byl symbolem již v předkřesťanských tradicích. V židovské tradici 

Je označován za člena božího stáda a konzumován jako vzpomínka na vysvobození 

z Egypta. V křesťanství je jedním ze symbolů Ježíše Krista obětovaného za spásu 
světa. 

Kříž je nejdůležitějším křesťanským symbolem, ale jeho prameny sahají 

mnohem hlouběji. Připomíná ukřižování Krista a má různé podoby, tvar písmene 

X, může jít o rovnoramenný kříž nebo o klasický křesťanský kříž s delší spodní 
částí. 

Oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie při obřadech Velké noci (Bílá 
s°bota) a od něj se následně zapalují velikonoční svíce. 

Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách a představuje znamení 
života. 

Vejce je symbolem plodnosti, životní síly, nesmrtelnosti, návratu jara, stále 

* °Pakujícího života a vzkříšení. Nacházíme jej již v předkřesťanských kulturách. 
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Velikonoční vajíčko sloužilo jako odměna koledníkům a barvená vajíčka byla 

předchůdcem kraslic. 

Zajíček má místo v mnoha náboženstvích a je uváděn jako symbol štěstí. 

Ve spojení s Velikonocemi je zajíček ten, který přináší velikonoční vajíčka. 

Velikonoční pečivo - tradiční české velikonoční pečivo bývá především 

z kynutého těsta. Nám nejznámější jsou velikonoční mazance (bochánky), 

do kterých se dává velké množství másla, vajec, cukru, rozinek a mandlí. Velmi 

známým a oblíbeným pokrmem je velikonoční nádivka, někde nazývána hlavička. 

Mezi hlavní suroviny tohoto jídla jsou vejce, maso, housky a mladé kopřivy. 

V některých oblastech se zapékají vajíčka do kynutého těsta. Jedná se o rozličné 

tvary - věnce, miminka, pletence. Mezi velikonoční pečivo patří i Jidášci 

či preclíky. 

Pomlázka - tímto slovem označujeme nejen koledování o Velikonočním 

Pondělí, ale především „nástroj", který tento zvyk doprovází. Pomlázky se pletou 

zejména z vrbových proutků, kterých většinou bývá osm, ale jsou ještě mezi námi 

mistři pletaři, kteří vytvářejí pomlázky z dvanácti nebo šestnácti proutků. Znakem 

šikovného výrobce je ozdobná rukojeť i tvar pomlázky, její profil může být 

čtverhranný nebo kulatý. Každou pomlázku doplňují barevné pentle, které 

se uvažují na její konec, nebo mohou být vpletené mezi proutky. V našich 

obchodem většinou vidíme pomlázky pletené „rychlou technikou" s uvázanými 

Proužky barevného krepového papíru. 

Filipojakubská noc 

Poslední dubnová noc je tradičně ve znamení čar a kouzel. Od středověku 

s e věřilo, že existuji dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. A právě 

Filipojakubská noc (Čarodějnice) mezi ně patří. Podle pověstí se o této noci 

n a rozcestích a návrších shromažďují čarodějnice, bosorky či jiné ženštiny 

obdařené magickou mocí. 

Lidé se proti těmto silám bránili. Dveře domů se opatřovaly křížkem, před 

^ata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, jinde vidle a košťata. 

K poslední dubnové noci také neodlučně patří charakteristický zvyk pálení 

°hftů, který se dodržuje dodnes. Oheň se pálí na nejvyšším místě v obci. Postupem 

d°by se z výročních ohňů stalo „pálení čarodějnic". 
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Naše čarodějnice, připodobněné duchu slovanských a germánských mýtů, mají 

stejný obrazový význam zla, které se v temností noci jasným ohněm spálí. Oheň 

jako živel první kategorie má moc nejen zmaru, ale i zdaru - jako zdroj světla 

a tepla. Očišťuje od zlých sil. Lidé ho proto přeskakují v náznaku katarze a nabíjejí 

se jeho silou (Langhammerová, 2004). 

Tento zvyk se dodržuje snad ve všech vesnicích i městech. Na návrší 

se postaví vysoká hranice ze dřeva a slavnostně se zapálí. Dlouho jsem se nesetkala 

se zvykem z mého dětství, a to s vyhazováním zapálených košťat do výšky. Příprava 

košťat byla práce našich dědečků, kteří do starých, ometených košťat vkládali 

a připevňovali smolničky nebo tenká dřívka, která pak potírali rozehřátou smolou. 

O poslední dubnové noci se na některých místech dodržuje další tradice 

- stavění máji. Máje stavěli chlapci svým dívkám, poddaní své vrchnosti 

a v posledních letech se stavějí i máje obecní. V dřívějších dobách se na vesnicích 

objevovala řada těchto máji. Jedná se vysoký, opracovaný kmen stromu (většinou 

smrkového). Zelené větvičky se na špičce neopracovávají a zdobí se věncem 

a pentlemi. V některých oblastech se na vršek smrkového stromu přivazuje mladá 

ozdobená břízka. 

Máj představuje především symbol jara a v případě májek pro dívky i symbol 

lásky. Vněkterých obcích se při stavění máji zpívá, tančí. Lidé tak vyjadřují radost 

a optimismus. 

letnice 

Letnice slavíme sedm týdnů po Velikonocích, jde vlastně o jejich 

ř e h o l e n í . Letnice znamenaly svátky letního slunovratu, začátek sklizně. 

postupem času se propojily s křesťanskými Svatodušními svátky, které měly jiný 

^ n a m (seslání Ducha svatého). Židovské letnice jsou oslavou dne, kdy Mojžíš 

°bdržel Desatero. Svátky trvaly dva dny. Neděle byla ve znamení církevních oslav, 

Andělí patřily veselice. 

Pro křesťanské Svatodušní svátky je typická červená barva a květinami 

b°hatě vyzdobené kostely. 
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O lidových letnicích se chasa přestrojí za krále a královnu, ovine se stromovou 

kůrou, okrášlí se květinami. Královská družina napodobuje zvláštními obřady 

svatbu krále s královnou. Hledají ženicha krále pro králku a naopak. Chodívají 

s průvodem po domech, prosí o dárky, chválí i haní hospodáře, jeho rodinu, čeleď. 

Slavnost bývá ukončena stíháním prchajícího krále, koňskými závody a hozením 

samotného krále do vody nebo alespoň utopením vycpaného hastroše. To je asi 

základ lidové slavnosti prastaré a všeevpropské o letnicích (Zíbrt, 1950). 

V některých krajích je tato tradice nazývána jako jízda králů, hra na krále nebo 

královský průvod. 

V tento den se často připravovalo pečivo, které také sloužilo jako obětní. 

Házelo se do studánek nebo se nosilo na hroby zemřelých. 

Oblíbeným jídlem těchto dní byly tzv. matice (kosmatice), což byly 

v trojobalu usmažené květy černého bezu. Dnes se připravují spíše v okořeněném 

nebo oslazeném těstíčku. 

l-3ĚOhlnsti lidovéhQJWtvarného umění a použiti 
iédnotlivúch materiálů 

i'3.1 Oblasti l i d o v é h o výtvarného umění o stará řemesla 

Díla lidového výtvarného umění můžeme dělit podle mnoha hledisek, zde 

svádím pouze ty oblasti, které můžeme využít při práci s dětmi na základní škole. 

Jedná se o: zdobné výrobky z těsta a sýra, tkaniny, výšivky, krajky, pletení 

a drobky ze slámy, lýka a proutí. Dále o zdobené dřevo, jeho rytí, vypalování, 

boření a vybarvování. U výrobků z kovů se jedná o kovotepectví a pletení 

2 drátu. Kpráci s kůží patří lisování, lepení, proplétání (Václavík, 1959). 

V lidovém umění se setkáváme s mnoha řemesly, bohužel, některá z nich jsou 
Jlž zapomenuta. 
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Barvíř - bělil, barvil a mandloval prádlo 

bečvář - výrobce dřevěných sudů a beček 

bedná - výrobce dřevěných nádob jako jsou bedny, necky, škopky 

bičař - řemenář, specializující se na výrobu bičů 

brašnář - novější označení pro taškaře 

brdař - neckář, zabývají se výrobou kádí na koupání 

brtník - lesní včelař 

břitvař - nožíř, specializující se na výrobu břitev na holení 

cajkář - tkadlec, vyrábějící na ručním stavu hrubou režnou látku (cajk) 

caletník - pekl sladké placky a koláče 

eepař - řemeslník vyrábějící cepy 

cestář - ručil za stav cest 

Qtbulář - zahradník, specializující se na pěstování cibule 

cihlář - výrobce cihel z pálené hlíny 

eíchař - tkadlec, hotovící tkaniny k výrobě ložního prádla 

einař - řemeslník, vyrábějící litím a tepáním výrobky z cínu 

cuckař - koudelník 

c^očkář - řemeslník, vyrábějící cvoky a cvočky 

čeledín - námezdní pomocný pracovník, pracující nejčastěji na venkově 

Čepičkář - řemeslník, zhotovující pokrývky hlavy 

Č&mář - výrobce vysokých bot 

dlaždič - řemeslník dláždící cesty a chodníky 

dráteník - pocestný a podomní opravář hliněných hrnců pomocí drátů 

d ^ o š t č p - štípal špalky na polínka na topení nebo lesní dělník 

f a b e r . kovář 

f^i fkář - zhotovovatel dýmek 

flekýř _ příštipkář, švec, obuvník 

f o r m a n - kočí nákladních vozů 
L i . 

l*iomaz - zedník, stavějící převážně z hlíny 

h°bUř _ truhlář, který hobloval prkna na hoblici 

°**Žvář - výrobce hrubých provazů (houžví) z mladých kmínků 

P e b e n á ř - výrobce kostěných hřebenů z rohů 
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chmelař - obchodník s chmelem, případně pěstitel chmele 

jahelničář - výrobce jahelníčů ze dřeva i z kůže 

kabátník - krejčí, specializovaný na výrobu kabátů 

kaehlář - kamnář, specializující se na výrobu kachli na kachlová kamna 

kalounkář - výrobce a prodavač kalounů 

kameník - stavební řemeslník hotovující kamenné ornamenty ke stavbám, 

tesák a brusič kamene 

rtáčník - štětkař 

klempíř - řemeslník zhotovující z plechů různé předměty (lampy, žlaby) 

knihař - spojoval jednotlivé listy v celé knihy 

knoflíkář - výrobce knoflíků (z rohoviny, dřeva, skla,..) 

kočárník - výrobce kočárů 

kolář . výrobce zejména loukoťových kol k vozům nebo jejich součástí 

koloděj - kolář 

k°lomazník - vařil kolomaz z dehtů 

kořenářka - osoba vyrábějící a prodávající rozličné léky a čarovné nápoje 

kosař - kovář, specializovaný na výrobu kos a srpů 

košíkář - řemeslník zhotovující koše, nůše,., z proutí 

kotlář - řemeslník vyrábějící kotle z plechů 

k°udelník - spřádal z koudele hrubou přízi 

k ° v á ř _ řemeslník, vyrábějící předměty z tvárných, tuhých kovů 

k°v°tepec - kovář, pracující s mědí 

^"amář - obchodník, menší kupec 

b-ejčí . stříhal a šil šaty 

^i&iífc - soustružník, specializovaný na výrobu lžic 

cČiř _ nožíř, specializovaný na výrobu mečů 

"iincíř . řemeslník v mincovně, který se zabýval vyklepáváním cánů 

(kovové pruhy na výrobu mincí) 

^ I j n á ř _ řemeslník meloucí obilné zrno na mouku 

n^dvorník - zaměstnanec na statku, který pečoval o pořádek na dvoře 
ïlOÎÎÂ 

'* - kovář, specializovaný na výrobu nožů 
pQsfr 

- výrobce kovem zdobených opasků 
Plátenii. 

n i l c - tkadlec plátna nebo obchodník s plátnem 
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popruhář - provazník, specializovaný na výrobu popruhů 

prachař - výrobce střelného prachu 

provazník - výrobce provazů, obvykle konopných 

příštipkář - švec vetešník, flekař 

pučálnice - trhovkyně, prodávající pučálku 

rataj - oráč 

řebřikář - výrobce dřevěných žebříků 

Semenář - výrobce kožených řemenů 

sedlák - hospodář na statku 

sládek - vařil pivo 

svícník - výrobce svíček z vosku 

štěpař - zahradník, zabývající se pěstováním ovoce 

Švec - výrobce obuvi 

taškář - brašnář 

tesař - dělal krovy, roubil domy 

uhlíř - pálil dřevěné uhlí v milířích, prodejce uhlí 

Uzenář - řezník, specializovaný na slaninu a uzené maso 

voskař - dělal svíce z včelího vosku 

vrkočnice - prodavačka česneku a cibule v pletencích(Dějiny a současnost). 

l,3.a Vuužití nèktervch materiálů v oblasti lidových tradic a obyčejů 

úrodní materiály 

Sláma 

Jedním z nejdostupnějších materiálů je sláma, kterou je možné využívat 

celý rok. V dřívějších dobách měla sláma nezastupitelné místo. Techniky 

zpracování jsou různé. Jedná se o svazování, pletení, splétání, navazování, 

Svlékání či lepení. Využití ovšem mají i očištěné klasy slámy, které se přidávají 

d o různých vazeb. 

Svazování se využívalo pří výrobě došek či povřísel. V dnešní době 

Se využívá i ve výrobě dekorativních předmětů (zajíčci, ježci,..), které často vídáme 

v°bchodech. Splétání se používá při výrobě ošatek a různých misek. Jedná 
Se 

0 spletení (svázání) slámy do dlouhého pásu, který se kruhovitě natáčí 
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a připevňuje do plošných tvarů (podložky), nebo se tvaruje do misek či ošatek. 

Technika pletení se využívá na prostorové pletence či plošné tvary, navlékání 

se uplatní při výrobě ozdobných řetězů či prostorových ozdob. Lepení slámy 

využijeme při zdobení velikonočních vajíček nebo výrobě plošných ozdob. 

Když se rozhodneme se slámou pracovat, musíme si ji na některé techniky 

(navlékání, lepení, pletení) zajistit ještě před sklizní, kdy není mechanicky 

zpracovaná. Slámu si nastříháme (se souhlasem majitele) na poli, nebo na svém 

záhonku na zahrádce a řádně ji ošetříme. Je třeba ji zbavit olistění a kolínek 

a usušit. Pokud v době sklizně není na ošetření slámy dostatek času, nechá 

se proschnou a očistí se později. Je to však činnost náročnější, protože suchou 

slámu sice lehce zbavíme olistění, ale před odstříháním kolínek je nutné 

J1 namočit, aby nepraskala. Takto opracovaná sláma nám vydrží na suchém místě 

řadu let. 

Před vlastním zpracováním musíme slámu vždy namočit ve vodě. Změknutí 

slámy urychlíme v horké vodě. Slámu nesmíme nechat ve vodě dlouhou dobu, 

Protože by mohla zhnědnou nebo zplesnivět. Slámu je možné i vybělit (např. 

Přidáním sava do vody při namáčení), já se ale osobně přikláním k přírodní zlatavé 

barvě. Pokud slámu chceme využít k lepení, tak vlhké stéblo podélně rozřízneme 

n°žem a rozžehlíme. Pro jemnější výrobky je vhodné z vnitřní strany stébla 

S t r a n i t pletivo oškrábáním. 

Nejčastěji se používá obilná sláma. Je možné využít různé druhy, já však 

P̂ i práci s dětmi používám pouze slámu pšeničnou, která má větší průměr 

a celkem dlouhé stéblo. Pro drobnější výrobky se hodí sláma žitná, která má tenká, 

^°uhá stébla. Ječná sláma má naopak stébla velice krátká a ovesná je příliš tuhá. 

Slámu je možné kombinovat s jinými materiály, jako jsou jeřabiny, hrách, 

látka či papír. 

Makovice 

Makovice jsou dalším přírodním materiálem, který můžeme využít při práci 

s dětmi pro výrobu dekorativních předmětů. Sběr makovic musí proběhnou opět 

p ř ed sklizní, jako je tomu u slámy. Makovice očištěné od listů uložíme na suchém 
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místě a necháme vyschnout. Nejvhodnějším místem pro zavěšení makovic 

je prostor, kde proudí vzduch, aby se vysychání urychlilo. 

Makovice je možné využít na výrobu rozličných figurek (panenky, ptáčci, 

ryby,..), ale i na různé zvonky, košíčky, závěsy. Velice často se využívají do různých 

vazeb, je možné je kombinovat s textilem či jinými přírodninami (sláma, plody, 

sušené květiny). Makovice je možné natírat barvami. 

Kukuřičné šustí 

Kukuřičným šustím nazýváme listy, které obalují klasy kukuřice. Tento 

materiál sbíráme na poli opět před mechanickou sklizní. Listy z klasu oloupeme 

a usušíme podobně jako slámu. Využít můžeme i blizny, které se nacházejí právě 

mezi listy a klasem. Před zpracováním usušené listy namočíme a pracujeme s nimi 

jako s papírem. Můžeme vytvářet rozličné figurky, postavičky či zvířátka nebo jiné 

dekorativní předměty. Usušené blizny používáme na tvoření např. vlasů 

Postaviček, hnízd a podobně. 

Vlašské ořechy 

Ořechy se využívaly a využívají řadu let ke zdobení vánočních stromečků 

a na výrobu zvykoslovných dekorativních předmětů. Používáme neporušené suché 

ořechy nebo jejich části - ořechové skořápky, které můžeme obalovat, natírat 

Či kombinovat s jinými materiály. Celé ořechy většinou zavěšujeme na větvičky 

a ze skořápek vyrábíme rozličné figury či dětské hračky (košíčky, postýlky, 

Vozíčky,..). 

Šišky 

Na výrobu ozdob a dekorativních předmětů využíváme především borové 

Uebo modřínové šišky, které mají po vyschnutí pěkný tvar. Suché šišky můžeme 

natírat barvou nebo opět kombinovat s jinými materiály (plody, látka, sláma, 

Papír,..). Z jednotlivých šišek můžeme vytvářet rozličné figurky (panenky, 

^rodějnice), nebo je můžeme nabarvit a zavěsit na větvičky ve svém původním 

tvaru. 
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Žaludy, kaštany 

Tento materiál využíváme většinou ihned po jeho dozrání k výrobě rozličných 

postaviček a figurek. Suché plody, především žaludy, můžeme využít jako hlavičky 

k vyráběným figurkám z přírodních materiálů. 

Dřevěné hobliny 

Dřevěné hobliny jsou jedním z materiálů, který si většinou sami nevyrobíme. 

Musíme požádat šikovného truhláře, který nám ručním hoblíkem tento materiál 

Připraví. Jedná se o tenké proužky ze dřeva, které se kroutí do spirály jako slupka 

při okrajování jablka. Tento materiál můžeme stříhat a lepit. Snadněji se pracuje 

s navlhčenými hoblinami (nepraskají). 

Dřevěné piliny 

Jemné i hrubší piliny je možné použít k dekoraci různých předmětů. 

Ty potřeme lepidlem a obalíme v pilinách. 

Proutí 

Proutí patří mezi materiály, které naši předci hojně využívali v praktickém 

životě, ať už se jednalo o výrobu užitkových předmětů (koše, ošatky), nebo 

0 stavbu obydlí. 

Nejvíce využívaná je asi košíkářská vrba. Sběr vrbového proutí probíhá v zimě, 

kdy v prutech není ještě míza. Nejlépe se pracuje s jednoročními výhonky. S těmito 

Pruty je možné okamžitě pracovat. Vrbové proutí můžeme také uskladnit, 

a to nejlépe venku, kde je chráníme před přírodními vlivy. Proutí nám vydrží 

v Použitelném stavu až do jara. 

Proutí můžeme také loupat. Před tímto úkonem je třeba vrbové proutí povařit 
V e vodě a po vyndání z vody (ještě teplé) oloupat. Oloupané proutky je třeba ihned 

zpracovat. 

Při práci s dětmi využíváme proutí na výrobu pomlázek, píšťalek nebo 

dekorativních předmětů. 
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Jezerní sítina 

Na zdobení velikonočních vajíček můžeme použít dužinu z jezerní sítiny. 

Získáme ji tak, že stvoly rostlinky od spodní části nařízneme a nehtem nebo také 

sirkou vytlačíme. Vytlačená dužina je velice křehká a má podobu provázku, který 

můžeme různě stáčet a nalepovat na obarvená vajíčka tmavší barvy. 

Sušené ovoce 

V dřívějších dobách se ovoce sušilo na slunci nebo v peci. V dnešní době 

existují elektrické sušičky, ale svůj účel splní i klasické trouby. Na sušení musíme 

vybírat zralé ovoce, které musí být kvalitní (nesmí se používat nahnilé). Peckovice 

můžeme odpeckovat. 

Pokud se rozhodneme sušit ovoce v elektrické troubě, je vhodné použít rošty. 

Začátek sušení musí probíhat pozvolně asi při teplotě 20 st. Celsia. Troubu 

necháme mírně pootevřenou, aby mohla unikat pára. Postupně můžeme teplotu 

zvyšovat, ale maximálně do 80 st. Celsia. Po překročení této teploty se ničí hodnoty 

vitamínů a ovoce ztrácí i svoji původní barvu. Sušit můžeme rozličné ovoce, ale 

v lidových tradicích se nejvíce využívá^švestky, jablka, hrušky, šípky, jeřabiny. 

Usušené ovoce využíváme k výrobě dekorativních předmětů. 
1 

Lýko 

Přírodní lýko lze zakoupit v obchodech. Tento materiál je možné využít 

k pletení copánků, které můžeme sešívat do rozličných tvarů. Dále se dají lýkem 

^ozdobit výrobky z přírodního materiálu. 

Korek 

Na výrobu rozličných ozdob používáme korkové zátky, které je možné řezat, 

lepit. Bez větších obtíží je do nich možné vpichovat špendlíky nebo zatloukat 

hřebíčky. Jiné výrobky je možné vystřihovat z dekorativního korku, který slouží 

^ zateplení nebo dekoraci zdí. 

VČelí vosk 

Tento materiál můžeme použít na výrobu vánočních ozdobiček nebo svíček. 

J e možné využít včelí plást, ze kterého můžeme vykrajovat vánočními formičkami 
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rozličné tvary. Na velikonoční ozdobičky použije vykrajovátko na perníky ve tvaru 

vajíčka nebo v podobě jarních motivů. Z včelích plástů je možné vytvářet i svíčky. 

Rozehřátý včelí vosk můžeme také lít do připraveních formiček, a vytvářet tak 

ozdoby jinou technikou. Rozehřátý vosk se dále využívá i při zdobení 

velikonočních vajíček. 

V lidových tradicích lze využít i dalších rostlinných přírodních materiálů, jako 

jsou různá semínka (slunečnice, dýně, jablka,..) nebo rozličné části rostlin (listy, 

větvičky, plody). 

Ostatní materiály 

Papírenské výrobky 

Mezi základní papírenské výrobky patří papír, karton a lepenka. Tyto druhy 

můžeme dělit podle mnoha hledisek. Pro práci s dětmi mladšího školního věku 

využíváme papír - klasický bílý (kancelářský), barevný, krepový, hedvábný, 

Pergamenový atd. Papír nepatří mezi klasické lidové materiály, ale často 

je využíván k výrobě různých dekorativních předmětů. Práce s papírem je velice 

jednoduchá, je možné jej např. stříhat, skládat, lepit, trhat. Využíván byl 

při výrobě papírových vánočních ozdob, holubiček zvejdumků či na výrobu 

Papírových květin. 

T extü 

Textilní vlákna rozdělujeme podle původu na textilní vlákna přírodní 

a chemická. Přírodní vlákna se získávají mechanickou cestou z některých rostlin 

(např. len, bavlník, konopí, jutovník), ze srsti některých živočichů (např. ovce, 

koza, králík) či z výměšků snovacích žláz housenky bource morušového (hedvábí) 

a z některvch minerálů (např. azbesti. Chemická vlákna isou wráběna chemickou 

cestou z přírodních Doivmerů řnanř. vlákno viskózové. acetátovéj nebo 

Ze svntetickvcn Doivmerů ínaDř. vlákno Dolvesterové) a další íDvtrtová. Vodáková. 
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Při práci s dětmi nejčastěji používáme bavlněné a lněné tkaniny. Hodí 

se na šití rozličných dekorativních předmětů a figurek. V posledních letech 

se využívají často i jutové pentle v různých barev. Velice oblíbeným materiálem 

je plst, která se netřepí a hodí se na výrobu řady ozdob. 

Drát, kov 

Drát využívali lidé již před mnoha lety. Z drátů je možné vyrábět různé 

figurky. Využíváme ho také jako spojovací materiál a v dnešní době se i na řadě 

Škol praktikuje tzv. drátenictví. Drátují se rozličné předměty i velikonoční kraslice. 

K drátování se používá více druhů drátů, které se liší svým vzhledem i tvrdostí: 

Železné, železné pozinkované, měděné, měděné pocínované či mosazné dráty 

v různé síle až do několika milimetrů. Ocelová dráty se používají spíše výjimečně, 

Protože jsou nepoddajné (Vondrušková, 2004), 

Pro děti mladšího školního věku je vhodný měděný drát, který lze získat 

2 poškozených elektromotorů, nebo drát včelařský. Jako pracovní pomůcky 

využijeme především malé štípací kleště, na drát včelařský či tenký měděný nám 

Postačí étaré nůžky. 
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1'4 Analýza vzdělávacích programů vro i. stupeň 
z hlediska zařazení prvků lidovúch tradic 

Vzdělávací programu vlatné ve školním roce 
200^/2006 

Ve školním roce 2005/2006 se na většině našich škol učilo podle 

vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a Národní škola. 

Na školách, které zpracovaly svoje školní vzdělávací programy (ŠVP) podle 

Rámcové vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, se učilo podle těchto 

dokumentů. 

V souvislosti s tématem mé diplomové práce se budu věnovat učebnímu 

Předmětu, ve kterém mají děti získat základní pracovní dovednosti s nástroji 

a nářadím a ve kterém se mají seznámit s různými materiály a s bezpečností 

Práce. Záměrně neuvádím název předmětu, a to vzhledem ktomu, že každý 

vzdělávací program má pro danou činnost své specifické pojmenování. 

Na základních školách máme praktické činnosti, v národních školách 

Se setkáváme s názvem pracovní výchova, ve Školním vzdělávacím programu 

Se v souladu s RVP ZV používá označení oblast Člověk a svět práce. V obecných 

školách jsou činnosti rozpracované do jednotlivých předmětů, jako jsou prvouka, 

vlastivěda, přírodověda a výtvarná výchova. 

Pro jednodušší orientaci budu v dalším textu používat termín „pracovní 

činnosti", který nepatří k žádnému vzdělávacímu programu. 

, Některé cíle dané vzdělávacími programy lze shrnout do následujících 
bodů; 

• získávání (osvojování) základních pracovních dovedností a návyků 

z různých pracovních oblastí (ruční zpracování materiálů, pěstitelství, 

domácnost,..) 

• poznávání vybraných materiálů a jejich užité vlastnosti, suroviny, 

plodiny, naučit se volit a používat vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, 
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pracovat s dostupnou technikou (včetně techniky výpočetní) a osvojit 

si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život 

• osvojování jednoduchých pracovních návyků 

• osvojování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osvojování 

zásad hygieny práce 

• orientování se v různých oborech lidské činnosti, ve formách fyzické 

a duševní práce a osvojování potřebných poznatků a dovedností 

významných pro další životní a profesní orientaci 

• vytváření si pozitivního vztahu k práci a racionálního, odpovědného 

a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě 

• vytváření aktivního vztahu k ochraně a k tvorbě životního prostřední 

a vytváření pozitivního postoje k řešení běžných ekologických problémů 

(ZŠ) 

Ve Vzdělávacím programu NŠ jsou cíle vyjádřeny velice stručně a myslím si, 
v 

Z e začínající pedagogové se asi těžko v tomto dokumentu orientují. Mohlo 

by se stát, že nepochopí správně danou problematiku. Jeden z cílů je například 

°značen stručným pojmem pěstování rostlin, což bych já osobně zařadila 

ažk učivu. 

i 

Cíle uvedené v RVP ZV jsou víceméně totožné se VP ZŠ, ale najdeme zde 

1 novinky, kdy vzdělávací program vede žáky k: 

* chápání práce a pracovních činností jako příležitosti k seberealizaci, 

sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení 

* autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné 

sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, 

technice a životnímu prostředí 
% Poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy spojena 

s pracovní činností. 

% s l í m si, že právě tyto cíle jsou velice důležité pro zdárný vývoj dítěte v rámci 

Pracovních činností (seberealizace, sebedůvěra) a mohou dítě příznivě ovlivnit. 
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Učivo v programu ZŠ je rozděleno do osmi celků: 

• práce s drobným materiálem 

• práce s modelovací hmotou 

• práce s papírem a kartonem 

• práce s textilem 

• lidové zvyky, tradice a řemesla 

V RVP ZV jsou tyto celky shrnuty do jedné oblasti pod názvem práce 
s drobným materiálem. 

• práce montážní a demontážní jsou nahrazeny pojmem konstrukční 

činnosti 

• pěstitelské práce (jsou shodné) 

• u nás doma ( nahrazeno názvem příprava pokrmů) 

K jednotlivým tématům je ve vzdělávacích programech přiřazeno učivo. 

Je vždy uvedeno pro i. - 5- ročník společně a záleží na vyučujícím, jak bude 

Postupovat. Očekávané výstupy (co by měl žák umět) jsou v RVP ještě rozděleny 

na první (i. - 3. ročník) a druhé (4.a 5. ročník) období. 
# 

Vzdělávací program NŠ má učivo rozděleno podle ročníků a je zpracován velice 

stručně. Zastávám názor, že některé úkoly jsou pro daný věk a ročník velmi 

náročné. Vzhledem ktomu, že časová dotace je pouze jedna hodina vdaném 

ročníku (u NŠ), není možné dané učivo zvládnout. Jedná se především o pátý 

ročník, kde vedle lepení, tapetování, vrtání vrtačkou či nebozezem, pilování, 

broušení, háčkování, tkaní, seznámení s počítačem, množení květin, najdeme také 

montáže, seznámení s elektrickým obvodem, kulturou odívání a řadou dalších 

činností. 

l'4'2 Zařazení lidovúch tradic do vzdělávacích programů 

Jak již bylo uvedeno, ve vzdělávacím programu ZŠ jsou lidové zvyky, tradice 

a řemesla zavedeny jako samostatný celek. 

Obsah učiva je zaměřen na poznání na základě přímých ukázek, videa a filmu, 

návštěvy regionálních muzeí, exkurzí. Dále na techniky zpracování - ukázky: 
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tkaní, drhání, batikování, modrotisk, vizovické pečivo, zpracování kraslic, práce 

se slámou, vyřezávání apod. 

V R V P ZV jsou lidové tradice zařazeny především do oblasti práce 

s drobným materiálem. 

Vzdělávací program NŠ se o lidových zvycích a tradicích v oblasti 

pracovních činností nezmiňuje. Myslím si však, že vyučující pracovní výchovy tato 

témata do výuky zařazují, aniž by uváděli, že se jedná o lidové tradice. 

Obecná škola ve svém vzdělávacím programu zařazuje problematiku lidových 

tradic do již uvedených předmětů ( 1.4.1). 

Od školního roku 2007/2008 se má v i . a v6 . ročníku na všech školách 

Scházet zvláštních Školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 

^okusím se uvést možnosti zařazení lidových tradic a obyčejů do jednotlivých 

oblastí. 

x'4'3 Rámcovút vzdělávací vroaram vro základní vzdělávání 

Lidové tradice jsou zahrnuty v Rámcově vzdělávacím programu do oblasti 

Člověk a svět práce. Tato část představuje široké spektrum pracovních činností 

a technologií a vede žáky k získání základních znalostí a dovedností. 

Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické činnosti a návyky 

a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění 

člověka v dalším životě a ve společnosti. Žáci se učí plánovat a organizovat 

Pracovní činnosti samostatně i v týmu. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno 

v š e m žákům, tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu. 
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Činnost je rozdělena do čtyř tématických okruhů 

- práce s drobným materiálem 

- konstrukční práce 

- pěstitelské práce 

- příprava pokrmů 

Lidové zvyky, tradice a řemesla můžeme začlenit do všech těchto oblastí. 

Cílem mé práce je uvést některé možnosti zapracování prvků daných činností do 

Školního vzdělávacího programu. V praktické části pak přikládám návody na 

zhotovení jednotlivých výrobků a výsledky dětských prací s hodnocením 

obtížnosti a s upřesněním vhodnosti pro jejich výrobu v jednotlivých ročnících 

Na základní škole, kde pracuji, jsme vytvořili v rámci Školního vzdělávacího 

Programu pro I. st. oblast Člověk a svět práce v následující podobě. 

yiovčk a wZt práce - školní vzdělávací program 
t 

Při všech činnostech dodržovat bezpečnost práce (dětem neustále 

opakovat), vysvětlovat dětem využití vhodných pracovních materiálů, pomůcek, 

« n í atd. Při pracovních činnostech je třeba děti naučit samostatnosti a 

^ořivosti, zásadám hygieny a poskytování první pomoci. 

Žgáce S drahným materiálem 

čekávané výstupy -1, období: žák 

~ vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních a netradičních 

Materiálů 

* Pracuje podle slovního návodu a předlohy 



Očekávané výstupy - 2. období: žák 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného materiálu 

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Učivo: 

Práce s papírem: 1. r.-: stříhání, lepení, mačkání, skládání, překládání 

2. r.: jednoduché prostorové tvary 

3. r.: polepování prostorových útvarů, práce s kartonem 

4. r.: vyřezávání, děrování 

5. r.: základy tapetování, polepování prostorových konstrukcí 

Přírodniny: 1. r.: navlékání, třídění (sláma, plody,..) 

2. r.: dotváření, opracovávání 

3. r.: aranžování 

4. r.: netradiční techniky (lidové tradice) 

5. r.: náročnější netradiční techniky (lidové tradice) 

T e x til: 1. r.: stříhání, lepení 

2. r.: práce s jehlou - uzel, přední steh 

3. r.: zadní steh, přišívání knoflíků, jednoduché textilní 

výrobky 

4. r.: jednoduché výrobky, ozdobné stehy, základy látání 

5. r.: jednoduché tkaní, základy háčkování 

49 



r 

Modelovací hmota: 

1. r.: základy modelování 

2. r.: práce s moduritem 

3. r.: práce se samotvrdnoucí hmotou 

4. r.: práce s keramickou hlínou 

5. r.: model, hmotu nahradit vyrobenými „těsty" - vizovické, 

slané 

Kůže 3. r.: stříhání, lepení 

4. r.: polepování 

5. r.: plastické obrázky 

polie, plech: 4. r.: práce s drátkem, základy tepání 

5. r.: základy drátování 

Korek: 4. r.: stříhání, řezání, plošné předměty 

5. r.: polepování 

Konstrukční činnosti 

°Čelcávané výstupy -1. období: žák 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

čekávané výstupy - 2. období: žák 

" Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

~ Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

" dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ttČivo: 

období: práce s plošnými a prostorovými stavebnicemi, sestavování modelů 

období: montáž a demontáž s prostorovými a konstrukčními stavebnicemi 

podle návodu, předlohy nebo jednoduchého náčrtku 
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Pěstitelské práce 

Očekávané výstupy -i. období: žák 

~ provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování 

' pečuje o nenáročné rostliny 

Očekávané výstupy - 2. období: žák 

-provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 

zpozorování 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

~ volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje, náčiní 

~ dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Učivo: 
r-: základní péče o pokojové rostliny (otírání listů, zalévání), pozorování 

přírody (podzim, zima, jaro, léto), druhy ovoce a zeleniny 

a- r.: kypření, setí semen, pozorování a záznam střídání počasí (zaznamenávat 

pomocí symbolů) 

3- r.: jednoduché setí, záznamy o sledování přírody 

r.: základní podmínky pro pěstování rostlin, správné zvolení pomůcek 

nástroje, nářadí) podle druhu činnosti, půda a její zpracování, léčivé rostliny 

T-: rozdíl mezi setím a sázením, seznámení s jedovatými rostlinami (drogy), 

alergie 

ŽŽÍPrava pokrmu 

°*ekávané výstupy -1. období: žák 
~ Připraví tabuli pro jednoduché stolování 

" chová se vhodně při stolován 

°^kávané výstupy - 2. období: žák 

" orientuje se v základním vybavení kuchyně 

" Připraví samostatně jednoduchý pokrm 

" Udržuje pravidla správného stolování a společenského chování 



udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Učivo: 
l. období: práce s příborem, jednoduché pohoštění - studená kuchyně, chování 

ve školní jídelně a pravidla správného stolování, nákup základních 

potravin, rozdělení potravin 

2. období: základní vybavení kuchyně, skladování potravin, příprava pohoštění, 

jednoduchá úprava stolu, vybavení kuchyně - technika. 

Školní vzdělávací program byl vytvořen s ohledem na skutečnost, 

že ve škole se stalé mění pedagogičtí pracovníci a není možné konkretizovat dané 

činnosti. Nemělo by se stát, že tvůrce Školního vzdělávací programu zařadí 

do učiva konkrétní činnosti, které sám velice dobře zvládá, ale ostatním 

Pedagogům jsou cizí (paličkování, síťování aj.). 

Konkretizace učiva se na škole objevuje v ročních tématických plánech, 

které se tvoří na základě stávajících podmínek a na již zvládnutého učiva. 

f 

žařazení prvků lidových tradic do tématických plánů 

V souvislosti s vypracováním této diplomové práce jsem se pokusila 

0 sestavení učiva, které bych zařadila do „svého vzdělávacího programu", 

^následující části mé práce uvádím činnosti, které spadají do problematiky 

tématu, které jsem si vybrala. 

^Sáce s drobnvm materiálem 

Slizně - výroba ozdob a dekorativních předmětů ze slámy, 

makovic, kukuřičného šustí 

- výroba ozdobných svícnů 

- adventní věnce, adventní kalendáře 

- Mikulášská obchůzka, výroba masek 

Advent 

Mikuláš 
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I 

Zima 

Advent 

Vánoce - výroba vánočních ozdob z rozličných materiálu 

Nový rok - novoroční blahopřání 

Hromnice - výroba ozdobných svíček 

Masopust - výroba karnevalových masek, průvod 

Jaro 

Velikonoce - zdobení velikonočních vajíček (kraslic), pletení 

pomlázek 

Čarodějnice - výroba dekoračních čarodějnic 

Konstrukční práce 

žiSia 

Vánoce - betlém, sestavování modelu 

- výroba vánočních svícnů 

- vizovické pečivo 

Vynášeni smrti - výroba Morany (Mařeny, Mořeny) 

íá£o 

Velikonoce - výroba hrkačů, klepáčů, pletení pomlázek 

filipojakubská noc - hranice na pálení „čarodějnic" 

^Sfíjelské práce 

ÎSâzini 

**Qrbora(4.12.) - rychlení barborek , sledování rašení a kvetení 

a šiSi 

Ván 
a°ce - vánoční stromek, aranžování 

líto 
- trnková větvička 

- výroba, aranžování 
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Jaro 

Velikonoce - setí obilí (osení) 

- velikonoční líto (kočičky) 

- klíčení hrachu (pučálka) 

Příprava pokrmů 

řodzim 

Mikuláš - výroba čertů ze sušených švestek 

- ozdoby z jablek 

- Mikulášské pečivo 

žinia 

Vánoce 

Masopust 

i 

postní doba 

Velikonoce 

- vánoční stůl - aranžování 

- vánoční pokrmy (Kuba, hubník, muzika) 

- vánoční obřadní pečivo (vánočky, perníčky) 

- masopustní pečivo (koblihové těsto), boží 

milosti 

- postní jídla (pučálka), preclíky 

- lita, pečení ozdobných lít 

síáro 

Jidáš 

Velikonoce 

- obřadní pečivo Jidáše 

- mazanec, nádivka, slavnostní pečivo, vizovické pečivo 
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Empirická část 

2 Cíl práce a úkolu 

Cíl praktické části práce 

Cílem praktické části diplomové práce bylo na základě zkušeností 

získaných při výuce zhodnotit vhodnost vybraných praktických činností pro práci 

žáků na 1. stupni základní školy. 

Úkolu 

Pro splnění cíle bylo nutné splnit tyto úkoly: 

1. Vybrat z námětu a technik souvisejících s lidovými tradicemi a řemesly 

ty, které (podle mého názoru) budou vhodné pro děti v jednotlivých 

ročnících i. stupně základní školy. 

2. Ověřit a zhodnotit náměty připravených pracovních činností a zhodnotit 

také použité materiály a jejich vhodnost při práci s žáky i. stupně 

základní školy. 

3. Navrhnout zařazení činností souvisejících s lidovými zvyky, tradicemi 

a řemesly do Školního vzdělávacího programu školy, kde pracuji. 
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3 Metodika práce a charakteristika podmínek 
pro realizaci empirické části vráce 

3.1 Metodika práce 

Před zahájením praktické části diplomové práce jsem si vytvořila 

na základě svých zkušeností přehled námětů a technik souvisejících slídovými 

zvyky, tradicemi a řemesly. Techniky jsem vybírala s ohledem na podmínky školy 

(prostoiy, pomůcky, nástroje). Náměty jsem postupně roztřídila s ohledem na věk 

dětí. Do přehledu jsem však zařadila i techniky, které jsem dříve s touto 

věkovou kategorií nerealizovala a u kteiých jsem nebyla o pozitivním výsledku 

přesvědčena. 

Vlastní realizace probíhala v hodinách praktických činností, ve výtvarné 

výchově i při projektových dnech školy zaměřených hlavně na Vánoce a Velikonoce. 

Před ověřování jednotlivých technik jsem pro děti připravila pracovní 

Materiál, pomůcky i ukázku hotového výrobku. Každé praktické činnosti předcházel 

rozhovor, díky němuž se děti seznámily s vlastnostmi rozličnými materiálů. Velký 

důraz jsem kladla na seznámení dětí s lidovými zvyky a především na to, aby 

si uvědomily, proč právě zhotovují daný výrobek. 

' Při všech činnostech s dětmi jsem zaznamenávala výsledky práce, které jsem 

následně vyhodnotila a utřídila. 

3.2 Charakteri°Mn školu a žáků 

Devátým rokem pracuji na Základní škole Vachkova , v Praze 10 

- Uhříněvesi. Ve škole se v tomto školním roce (2006/2007) vyučuje podle 

^delávacího programu Základní škola a již druhým rokem podle Školního 

vzdělávacího programu (i.,2.,6. a 7. ročník). S výjimkou 1. a 2. ročníků (kde jsou 

vždy dvě třídy) je v každém ročníku pouze jedna kmenová třída. 

V městské části Praha- Uhříněves jsou tři základní školy. V jedné z nich se učí 

P°dle vzdělávacího programu pro speciální školy (do loňského roku bylo i toto 

°značení v názvu školy). 
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Do ZŠ Vachkova dochází především žáci z Uhříněvsi a přilehlých městských 

Částí, ale je zde i řada dětí, které do školy spádově nepatří (Říčany, Praha 4 aj.). 

Každým rokem dětí ve škole přibývá (za posledních 6 let se zvýšil počet dětí asi 

o 18 %). Počet dětí narůstá nejen díky výstavbě nových domů v této městské části, 

ale také proto, že do školy přichází stále noví žáci na doporučení pedagogicko 

~ psychologické poradny. Oproti ostatním školám je počet dětí ve třídách naší 

školy poměrně nižší, tudíž se nabízí větší možnosti individuálního přístupu 

vyučujících k žákům. Bohužel mnohdy přichází děti, které nemají problémy pouze 

s učením, ale také s chováním. 

Děti navštěvující školu žijí většinou v rodinných domcích. Při průzkumu jsem 

zjistila, že vykonávají ve svých domovech většinou shodné činnosti jako děti 

z „panelových domů"', přestože mají u svých domů zahradu. V domácnosti se 

Jedná především o mytí nádobí, utírání prachu a vynášení odpadků. Pouze 

některé děti se věnují zalévání květin či pomoci mamince v kuchyni. V páté třídě, 

kde učím praktické činnosti, je 24 dětí a pouze dva chlapci pomáhají tatínkovi při 

domácích pracích. V jedné rodině mají domácí zvířata a v druhé truhlářskou 

dílnu. 

Škola nemá pracovní dílny ani zahradu, pozemek, na kterém by se mohly 

vyučovat pěstitelské práce. Před školou je ovšem zatravněný prostor a škola leží 

v těsné blízkosti velké obory, vzdálená od městské komunikace. 

Pracovní činnosti se vyučují v běžných třídách, v kuchyňce a v učebně 

výpočetní techniky, což však nebrání tomu, aby se splnil vzdělávací program 

školy. Tematické plány jsou uzpůsobeny daným podmínkám. 
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4 Výsledku práce a ieiich hodnocení 

4'1 Činnosti a námětu vhodné pro práci s dětmi v období sklizně 

Výrobky ze slámy 

Řetězy ze slámy 

Úprava slámy, která je nutná před zahájením činností je popsána 

v teoretické části. Nyní bych se zaměřila na jednotlivé techniky, které je možné 

s dětmi vytvářet. 

Mezi nejjednodušší výrobky ze slámy patří řetězy, které vytváříme 

z kousků slámy. 

Obr. i Řetězy ze slámy 

Použitý materiál: kousky 

slámy, režná nit nebo 

bavlnka, stuha, přírodniny 

(jeřabiny, 

šípky) 

Pracovní pomůcky: delší jehla, režná nit nebo bavlnka 

Pracovní postup: kousky slámy je možné navlékat na nit příčně i podélně 

a slámu doplnit ústřižky barevné (červené) pentle nebo přírodninami, které 

se slámou kontrastují. Starší děti mohou pentle i slámu složit do rozličných 

tvarů podle své fantazie. 

Zkušenosti 

Jednoduché řetězy ze slámy zvládnou bez problému děti v i. ročníku, 

s přibývajícím věkem a se zdokonalováním jemné motoriky jsou děti z 5. 

ročníku schopny zvládnout i složité tvary řetězů. Tyto slámové ozdoby 
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je možné využít k podzimní dekoraci, na různá lita, ale především jako ozdoby 

na vánoční stromeček. 

Jednoduché hvězdičky 

Použity materiál: sežehlená sláma, červená bavlnka 

Pracovní pomůcky: červená bavlnka 

Pracovní postup: vzhledem k bezpečnosti práce dětem sežehlíme slámu, kterou 

si pak sami nastříhají asi na 5 cm dlouhé kousky, které budou svazovat. 

2 Hvězdička ze slámy Obr. 3 Hvězdička ze slámy 

Stébla slámy je nutné skládat tak, jak je uvedeno na nákresu (obr. 4 ). 

Začíná se částí A, pak dále B a C. V opačném případě se hvězdička při svazování 

r°zpadne. Svazování hvězdiček má také svůj postup. Je třeba začínat pod 

nejspodnějším stéblem (díl D) a pak vždy postupovat směrem nahoru a dolů, 

a to do místa, kde jsme svazování započali. Pokud hvězdičky svazujeme silnější 

nití nebo bavlnkou, postačí nit obtočit pouze jednou. Na fotografiích jsou 

hvězdičky obtočeny vícekrát nití dlouhou asi 50 cm. Takto omotané hvězdičky se 

dobře skladují (nitě se navzájem nezamotají) a máme je připravené na zavěšení 

n a vánoční stromeček či větvičku. Konce stébel je možné zastříhnou různými 

způsoby (díl D, E, F). 
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4 Postup při skládání a svazování větviček 

Zkus, enosti: 

Slámové hvězdičky zvládají děti od 3. ročníku. Mladším dětem se dílky 

slámy v ruce posunovaly a problémem bylo i svazování hvězdiček. 

V podzimním, předvánočním, čase jsem se s dětmi na 1. stupni pokusila 

0 techniku pletených ozdob. Přípravné práce, při nichž se mimo jiné učily čistit 

a napojovat slámu, probíhaly zdárně, ale pletence měly vždy jiný tvar, než 

°čekávaly. Pouze některým se podařilo zdeformovaný výrobek uzavřít. 
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5 Ukázky pletených ozdob 

V rámci „vánoční dílny" jsem 

připravila pro děti začátek pletence 

a pouze v tomto případě ozdobu 

dokončily, ale požadovaného tvaru 

dosáhlo jen nízké procento dětí a je 

zajímavé, že chlapci měli větší úspěch 

než děvčata. 

Podobné zkušenosti jsem 

získala u prostorových navlékaných 

ozdob. Děti si nedokázaly představit, 

v jakém pořadí mají díly slámy 

navlékat. Děti v i . - 3. ročníku byly 

nadšené z jednoduchých navlékaných 

ozdob, které měly tvar trojúhelníků a 

byly dozdobené červenou pentlí, která 

vše zvýraznila. 

Zkušenosti: 

Pro děti na 1. stupni ZŠ bych doporučila, v rámci práce se slámou, pouze 

výrobu řetězů , hvězdiček a jednoduchých navlékaných ozdob. Výrobu pletených 

°zdob bych zařadila do učiva na 2. stupni ZŠ. 

Slámu jsme ve škole využili také k polepování malých krabiček. V tomto 

Případě je třeba dětem vzhledem k bezpečnosti práce připravit rozžehlenou 

slámu. Tuto techniku jsme dále využili při zdobení velikonočních vajíček. 

Dále je možné polepovat předměty přímo očištěnými stébly. Uvedenou 

techniku zvládly bez problémů děti ve 4. ročníku a myslím si, že by bylo možné 

Jl zařadit i do ročníků nižších, přestože jsem s mladšími dětmi tuto techniku 

nevyzkoušela. 

6 Navlékané ozdoby ze slámy 
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4.1.2 Výrobky z kukuřičného šustí 

Mezi další podzimní činnosti na základních školách patří práce 

s kukuřičným šustím. Podobně jako u slámy je nutné vzhledem kvěku dětí volit 

jednoduché výrobky. Pro žáky třetího ročníku jsem si vybrala výrobu andílků. 

Výroba andílků z kukuřičného šustí 

0br. 7 Andílek z kukuřičného šustí 

výrobku vyznačíme černým permanentním fixem nos, ústa a oči. 

Pracovní postup: 

Z navlhčeného kukuřičného šustí 

nastříháme přibližně dvacet proužků 

širokých 1 cm a dlouhých 15 cm, které 

ksobě poskládáme a pevně svážeme 

bavlnkou (A). Spodní, delší části šustí 

přehneme přes vrchní a okolo kratší 

části umístíme vatu (B) a pevně 

svážeme, čímž nám vznikne hlavička 

(C). Šustí se snažíme svázat tak, aby 

v místě obličeje andílka byla hladká 

plocha, na kterou po vyschnutí 

P°stup při výrobě hlavičky je uveden na obr. 8. 

Použitý materiál: suché kukuřičné 

šustí a blizny, vata, nit 

Pomůcky: nůžky, tužka, lepidlo 

Herkules, permanentní fix 
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Obr. 8 Postup při výrobě andílků 

G 

Obr. 9 Vytvoření hlavičky 

Po vytvoření hlavičky namotáme vlhké 

šustí, znázorňující šaty na obyčejnou tužku 

(jako natáčky na vlasy) a necháme uschnout. 

Šustí se zkroutí a „suknička" vypadá 

nadýchaně. Před vyznačením obličeje 

nalepíme na hlavičku vlasy, na kterou 

využijeme suché blizny. 

Zkušenosti: 

Tento výrobek zvládly děti již ve druhém 

ročníku. Menší problém nastal při vytváření 

ky zvládly i tento nejobtížnější úkon. Některé 

^ti vytvořily nepravidelné hlavičky, ale tyto malé nesrovnalosti zakryly vlasy, 

^kterým dětem se nedařilo namotávání sukně, ale zde pomohl použitý materiál, 

^terý se sám po uschnutí zkroutil. Andílci patří mezi výrobky, které se dětem 

Mice líbí. 
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Kukuřičné šustí jsem s dětmi využila také na výrobu jednoduchých 

pentliček. Postačí vlhké kukuřičné listy poskládat, převázat červenou látkovou 

pentlí a nechat vyschnout (obr. 10) 

V lidových tradicích je možné využít 

celé kukuřičné klasy k dekoraci. Z klasu 

oloupeme listy, ale neoddělíme 

je a právě za ně můžeme klas zavěsit. 

Dále je možné využít kukuřičná zrna 

k nalepování na různé tvary vystřižené 

z papíru (kolečka, zvonečky, ryby) 

a využít je jako ozdoby na vánoční 

stromek. 

4-1.3 Výrobky z makovic 

Zhotovení makové panenky 

Použity materiál: makovice, barevná látka, 

bílá látka, krajka, stužka, bavlnka 

Pomůcky: nůžky, jehla 

Pracovní postup: 

Při výrobě panenek postupujeme podle 

obr. 12. Na makovice navlékneme barevnou 

látku (díl A), kterou podélně prostřihneme. 

Vezmeme díl (B), který stočíme do ruličky 

a v místě, kudy budeme provlékat stonek 

makovice, prostřihneme malé otvory. Pomocí 

bavlnky připevníme látky k „tělíčku panenky". 

Obr. 10 Pentličky z kukuřičného šustí 

11 Maková panenka 
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Nařasíme sukni (díl C) a připevníme ji k tělíčku panenky. Sukni není nutné 

sešívat, konce látky umístíme na zadní část panenky. Podobně nařasíme krajku 

(D) a přivážeme ji pod „hlavičkou", a vytvoříme tak límeček. Závěrečný úkon 

je přivázat do pasu panenky pentličku. 
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Obr. i2 Postup při výrobě makových panenek 

Zkušenosti: 

Pokud dětem připravíme části potřebné pro zhotovení panenky a pokud 

Postupuje celá třída společně po jednotlivých krocích, zvládnou úkol děti 

Ve druhé třídě. Největším problémem je nařasení sukně a límečku. 

Makovice jsou velice dekorativní a je možné z nich vytvářet mnoho 

Jednoduchých ozdob, převážně vánočních. S dětmi jsem vyráběla jednoduché 

doněcky, košíčky, vázičky a rybičky (příloha č. 2). Starší děti ( od 3. třídy) jsou 

schopné nožem na steaky makovice různě nařezávat a tvořit v nich otvory, 

hladším dětem je třeba připravit „polotovary" a ony je dozdobí. Jedná 

se například o vázičky nebo zvonečky. Právě tyto ozdobičky děti mohou plnit 

Přírodninami nebo natřít lepidlem (Herkules) a obalit mákem. Ostatní typy 

°zdob by byly velice náročné na přípravu. 
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4'i'4 Výrobky z brambor 

V podzimním období je v našich oblastech nejznámější sklizeň brambor. 

Naši předci, kteří neměli finanční prostředky na zakoupení drahých vánočních 

ozdob, využívali bramboiy k výzdobě vánočních stromečků. Z plátků brambor si 

děti nožem vykrájely ozdoby ve tvaru zvířátek a figurek. Bramborové plátky pekly 

nebo sušily na okraji plotny. Navázaly je na nitě a zavěsily na stromeček 

(Herynek,2005). 

Po přečtení informací o výrobcích z brambor jsem si vzpomněla na dětství, 

kdy jsme vyráběli bramborové korále. Uvědomila jsem si, že „dlouhé korále" 

by mohly posloužit jako ozdobný řetěz na vánoční stromeček a že by také bylo 

•nožné z nich vytvořit drobné ozdoby. 

Řetězy (korále) a ozdoby z brambor 

Použity materiál: brambory, nit, 

červená pentle 

Pomůcky: nůž, jehla, škrabka 

na bramboiy 

Pracovní postup: 

Brambory nejdříve zbavíme slupky, 

omyjeme a nakrájíme na drobné kostičky 

o délce hrany asi jeden centimetr. Pokud 

se nám nepodaří vytvořit pravidelné kostky, 

n a výsledku práce se nic nezmění. Bramborové kostičky navlékneme na nit. 

možné vytvořit přímo řetěz nebo kratší celky, dlouhé 10 - 15 cm a z nich 

usušení můžeme vytvářet ozdoby. Navléknuté kousky brambor musíme zavěsit 

místa s vyšší teplotou (nad radiátor), to proto, aby se na bramborách 

Nevytvořila plíseň. 

Obr. 13 Ozdoby z brambor 
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Zkušenosti: 

Bramborové ozdoby jsem vyráběla s dětmi ve 4. ročníku, kde se nevyskytl 

žádný větší problém. Nejnáročnějším úkonem bylo oškrabání brambor škrabkou, 

protože některé děti s tímto nástrojem pracovaly poprvé v životě. Během 

odstraňování slupky jsme ještě soutěžili, kdo vytvoří ze slupky nejdelšího 

bramborového hada. 

O zhotovení tohoto výrobku se pokusila i paní učitelka s dětmi ve druhé 

třídě, ale tam bohužel nastaly problémy s odstraněním slupky. Navíc měla paní 

učitelka po celou dobu strach, že při krájení brambor se děti zraní, protože 

s nožem neumějí dost dobře zacházet. Z tohoto důvodu jim větší brambory 

rozkrájela na menší díly, z kterých děti vytvářely nepravidelné tvary rozličných 

velikostí. Po usušení, kdy se brambory „scvrknou," však nikdo nepoznal, zda byly 

dílky pravidelné nebo ne, a děti měly z výrobku velkou radost. 

4-1.5 Výrobku 7. horovúch šišek 

Borové šišky jsou vhodným materiálem pro zhotovení dekorativních 

výrobků. 

Pro zachování stejného tvaru je však třeba výrobky uchovávat v suchém prostředí, 

abyse nám šiška „nezatáhla". 

S°vy z borových šišek 

Použitý materiál: suché borové 

šišky různých velikostí, měděný 

nebo včelařský drátek, plst nebo 

tuhá látka bílé, oranžové a černé 

barvy, lepidlo Herkules, nit nebo 

větvička 

Pomůcky: nůžky na látku a drátek 

r-14 Sovy z borových šišek 
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Pracovní postup: 

Dvě suché borové šišky přidrátujeme k sobě. Z látek vystřihneme oči, uši, 

zobák a přilepíme je k šišce, která představuje hlavičku. K vrchní šišce můžeme 

připevnit nit a zavěsit jako dekoraci do prostoru. Sovu nebo i více sov najednou 

můžeme přidrátovat k větvičce a postavit na podložku. 

Zkušenosti: 

Sovičky z borových šišek zvládnou zhotovit všechny děti na I. stupni ZŠ. 

Sovičky aranžujeme čelem k „divákovi". Pokud se ale dětem nepodaří sdrátovat 

šišky tak, aby drátek nebyl vidět, není to na závadu. Naaranžujeme-li sovičky 

všech dětí ze třídy do jednoho prostoru, je celkový dojem úžasný. Nepravidelné 

tvary očí, zobáčku či uší také celkový dojem neruší. 

Náměty na ozdoby z borových šišek 

Na stromeček se šišky zavěšovaly 

na červenou či bílou nit bez jakýchkoliv úprav, 

ale také se natíraly zlatou, stříbrnou nebo 

bronzovou barvou. V některých rodinách 

se šišky namáčely krátce do vody a obalovaly 

se v hladké mouce (Herynek,2005) 

Zkušenosti: 

S dětmi ve škole jsem se snažila o výrobu ozdob z borových šišek. V rozličných 

Publikacích jsou uvedeny náměty na různé panenky nebo šišky ozdobené suchými 

Pětinami či jinými přírodninami. Bohužel jsem neobjevila lepidlo, které by bylo 

»hodné na výrobu podobných ozdob. Děti na II. stupni ZŠ mohou použít „vteřinové" 

lePidlo, ale s mladšími dětmi a tímto lepidlem nemám dobré zkušenosti, 

bezpečné je také používání „lepící" pistole. 

V různých návodech jsem také vyčetla techniku polepování rozličných 

P^dmětů šupinami z šišek. Ani v tomto případě se bohužel velký úspěch 

°br.i5 Natřená šiška 
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nedostavil. Pokud jsem odtrhávala šupiny ze suchých šišek, často se lámaly 

a trhaly. Mokré šupiny se naopak po uschnutí kroutily. K tomuto účelu jsou asi 

zapotřebí určité dnihy šišek nebo speciální technika oddělování šupin, o které 

jsem se nikde nedočetla. 

4*2 Advent ve škole a vřínrava na vánoce 

4-2.1 Adventní věnce 

Adventní doba je v naší škole několik let ve znamení vánočních výstav. 

Na výstavách se podílejí děti i zaměstnanci školy. Myslím si, že i ukázky práce 

dospělých do mé práce patří, protože mohou být námětem pro činnost s dětmi. 

Neodmyslitelnou součástí 

výzdoby školy je několik let velký 

adventní věnec. Věnec zobrazený 

na obr. 16 má průměr asi 1,2 metru 

a elektrické svíce, které jsou na něm 

umístěny, se postupně rozsvěcují, 

podle toho, kolikátý adventní týden 

právě probíhá. Je umístěn v přízemí 

na školní chodbě. 

Obr. 16 Školní adventní věnec 

Adventní věnce mívají často děti i ve třídách. Většinou se vyrábějí v rámci 

Vánoční dílny, která ve škole probíhá. Dětem z nižších ročníků s výrobou 

Pomáhají děti z II. stupně. 
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Na obr. 17 jsou děti z II. stupně, 

které připravují základy adventních 

věnců pro děti z jednotlivých tříd. 

Mladší děti si své třídní věnce dozdobí. 

Základ tvoří polystyrénový kruh, 

na který se drátkem připevní ( nejlépe 

jedlové) větvičky. 

Obr. íy Výroba adventních věnců 

Adventní věnce, které se objevují 

ve škole, mívají různou podobu. Někdy 

jsou zavěšené v prostoru, jindy leží 

na nějakém stole. Každý rok je 

základní korpus věnce dozdoben 

ozdobami vytvořenými rozličnými 

metodami. Na obr. 18 je věnec 

se slaměnými ozdobami, které 

se v prostoru velice pěkně vyjímají. 

°br. 18 Zavěšený adventní věnec 

Zkušenosti: 

Na výrobu adventních věnců se mi, v případě práce s dětmi, nejvíce 

osvědčily polystyrénové kruhy. Myslím si, ze dobrým nápadem právě 

Při výrobě věnců je spolupráce starších a mladších dětí. Pro děti z I. stupně 

je dosti obtížné připevnit na věnec chvojí a také je pro ně nepříjemná práce 

s Pichlavým jehličím. 
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Dozdobení věnců je naopak činností velice příjemnou. Na věnec je možné 

bez velkých obtíží připevnit mnohé výrobky (ozdoby). 

Na věnce, které chceme zavěsit, využijeme na připevnění dekorace nitě 

nebo pentle. Na ležící věnce postačí špendlíky nebo tenký drátek. V minulých 

letech jsme měli velké problémy s připevněním svíček. Do polystyrénového 

kruhu jsme se snažili ze spodní strany zapíchnout hřebíky. Bohužel se často 

stávalo, že hřebík nebyl zabodnut kolmo a svíčka, která se na hřebík 

připevnila, také nestála rovně. Další problém se svíčkou byl ten, 

že se při nabodnutí drolila a často padala. Pokoušeli jsme se svíčku před 

upevněním nahřát, ale ani toto nám problém zcela nevyřešilo. Ve chvíli, kdy 

svíčka stála rovně a došlo k jejímu zapálení, bylo nutné stále být v blízkosti 

věnce, protože se mohlo stát, že ve chvíli, kdy dohořela, mohl se věnec vznítit. 

K vyřešení problémů se svíčkou stačilo to, že jsme zakoupili „svícny" 

na adventní věnce, což jsme dříve z finančních důvodů neuskutečnili. 

4'2.2 Betlému 

Obr. ig Betlém z textilu Obr. 20 Betlém ze slaného těsta 

Další součástí vánoční výzdoby je tradičně betlém nebo jesličky. Snažíme 

0 to, aby byly z přírodních materiálů. Na uvedených obrázcích je první z textilu 

a druhý ze slaného těsta. 
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Na výrobě betlémů se podílí opět dospělí i děti. Na obr. 21 je betlém, který 

vytvářely děti z pátého ročníku za pomoci paní učitelky. Betlém je z papíru a je 

namalován temperovými barvami, které jsou přetřeny bezbarvým lakem. 

Při tvorbě betlému nebo 

jesliček je třeba dětem 

vysvětlit důvod, proč je 

vlastně betlém tradiční 

součástí vánočního období. 

Obr. 21 Betlém z papíru 

Zkušenosti: 

Nejjednodušším materiálem k výrobě betlémů je pro děti z I. st. ZŠ papír. 

s dětmi v nejnižších ročnících jsem vyráběla betlém, který je možné použít jako 

váňoční přáníčko (Brahová, 1996). Na vnitřní strany přeložené čtvrtky děti 

Zmalovaly podle předlohy motiv svaté rodiny. 

Pro děti ze 3. ročníku jsem připravila vzor betlému ( také z papíru). 

K namalovaným a vystřiženým postavičkám jsem lepenkou připevnila špejli 

Q figurky jsem umístila do proutěného košíčku s mechem. Přestože paní učitelka 

dětem sdělila veškeré informace o výrobě betlému, práce se mnoha dětem 

nezdařila. Děti malovaly postavičky tak, že nešly dobře vystřihnou (hubený krk) 

Q jednotlivé části „tělíček" odpadávaly. Paní učitelka problém ihned vyřešila, když 

"nepovedené" postavičky děti přilepily na velký papír, domalovaly palmy 

0 betlémskou hvězdu, a tak vznikl krom malých betlému i jeden velký, společný. 

Před další výrobou podobných betlémů dětem raději připravím šablonky, 

Podle kterých si budou moci postavičky a jesličky obkreslit a následně samostatně 

domalovat a naaranžovat. 
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4-2.3 Čert a Mikuláš 

Školní čertovská obchůzka 

K předvánočnímu času ve škole patří i obchůzka Mikuláše, čertů a andělů. 

Starší děti, většinou z 8. nebo 9. ročníku, se přestrojí do vlastnoručně vyrobených 

kostýmů a navštěvují všechny třídy. V košíčku nosí sladkosti, ořechy, jablka, ale také 

bramboiy a uhlí, které rozdávají dětem. Někdy se stane, že některé děti mají 

z návštěvy velký strach (postačí zazvonění zvonečkem na chodbě) , proto musí 

Přispěchat paní učitelka, která děti ochraňuje. 

Mikuláš mívá ve své knize zapsaná jména dětí, které si zaslouží mimořádnou 

Pochvalu za vzorné chování, ale i těch, kteří si „vyslouží" mírné pokárání. Pochvaly 

nejsou nikdy spojovány s prospěchem dětí. 

Po „mikulášské obchůzce" následují čertovské hry v tělocvičně, kde si nejen 

Soutěží , ale i zatančí s čerty a Mikulášem. 

Obr. 22 Mikulášská obchůzka 

Zkušenosti: 

Na školní obchůzky se velice těší děti malé, ale i ty „velké", které vše připravují. 

ÍVo 
0 některé děti to je jediné setkání s mimozemskými bytostmi, poněvadž 

nŽkterých rodinách je rodiče domů nepustí a nadílku pro své děti řeší v podobě 

^a<lkostí za oknem či dveřmi. 
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Čert ze sušených švestek a jablek 

Použitý materiál: jablko, špejle, sušené švestky, 

! sušená jablka, nit, drátek 

I Pomůcky: nůž, nůžky, nit, jehla 

! Pracovní postup: Nejdříve navlékneme sušené 

švestky na špejle a vytvoříme nohy. Do jablka 

zapíchneme dlouhou špejli zároveň s nohama, které 

k dlouhé, kolmé špejli pridrátujeme. Poté navlékáme 

„tělíčko" a pridrátujeme vodorovnou špejli, která 

bude tvořit ruce. Na „ruce" navlékneme opět sušené 

švestky. Na svislou špejli tvořící tělo navlékneme 

švestku, která představuje hlavičku. Čerta můžeme 

dozdobit sušenými jablky, z kterých vytvoříme límec 

Obr. 24 Čert ze švestek a řetěz. Rohy vytvoříme ze špejle a na jazyk je vhodné 

použít slupku z jablek. 
1 

Zkušenosti: 

Čerty jsem vyráběla s dětmi ze čtvrté třídy a netušila jsem, ze tato činnost 

bude dosti problematická. Dětem, které měly švestky bez pecek, se pracovalo 

Mnohem snadněji, protože švestky s peckami byly velice těžké a čerti se stále 

Převažovali. Před započetím práce jsem se domnívala, že jedna vyučovací hodina 

bude dostačující, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné dětem pomáhat 

s Přidrátováním špejlí, pracovali jsme na výrobku dvě hodiny. 

Velice pěkným námětem , spojeným s obchůzkou čerta a Mikuláše je tzv. 

»Mikulášské pečivo", které se drive prodávalo na trzích. Vzhledem ktomu, že 

netnám kvalitní fotodokumentaci, uvádím návod v příloze č. 3. 
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K „čertovskému období" se vztahují i další výrobky. Mezi mé oblíbené patří 

rozličné vrkoče. Vrkoč neboli ozdobený koláč může mít i zcela jednoduchou 

podobu. Pečený podklad není nutný, stačí ozdobené špejle nastrkat jako lákavou 

kytičku do keramického hrnku s trochou hlíny nebo písku, aby lépe držela. Co bude 

na špejlích upevněno, zaleží už jen na fantazii každého tvůrce. A nemusí to být 

vždycky jen k jídlu (Vondrušková, 2004) 

Ve čtvrté třídě jsem s dětmi vytvořila 

„mikulášský vrkoč". Na trnkové větvičky 

jsme zavěsili sušené švestky a jablka (obr. 

25). Mým cílem bylo zjistit, jak děti 

přijímají nazdobené dekorace. Tento vrkoč 

prošel postupně třemi proměnami. 

Kvrkoči jsme přivázali pentličky z lýka 

a v další fázi jsme přidali klasy pšenice. 

Poté nastalo hlasování, jak upravený vrkoč 

bude zdobit naši třídu. 

Zkušenosti: 

Domnívala jsem se, že zvítězí poslední úprava, ale mýlila jsem se. Nejvíce 

Čti hlasovalo pro druhou fázi, proto jsem pšeničné klasy ke spokojenosti většiny 

^tí ze džbánu odebrala. Je možné, že dětem nebyly sympatické právě klasy obilí, 

Q'e možná je i skutečnost, že i děti, aniž by si to uvědomovaly, přivítají jednodušší 

Robení. 

Víceleté zkušenosti s vytvářením objektů na výstavy mi potvrdily, že je vhodné, 

na jednotlivých předmětech byl pouze jeden druh ozdob. Většinou jsou 

Zdobeny drobnými pentličkami, řetězy, výjimečně je přidán jiný druh ozdob, který 

0xjšem musí mít s těmi předešlými nějaký společný znak. 

Mikulášský vrkoč 

°br. 25 Mikulášský vrkoč 
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Obr. 26 Vánoční svícen I. Obr. 27 Vánoční svícen II. 

Pokud s dětmi vytvářím při pracovních činnostech, ale i v rámci kroužku 

drobky, snažím se zajistit stejný materiál pro všechny děti. Na třídní schůzce jsem 

Se s rodiči domluvila, že vybereme jednorázově sto korun na materiál, který budu 

Sania zajišťovat. Tímto se předchází skutečnosti, že každé dítě do školy přinese 

S e r i á l jiný, než ten, co potřebujeme na daný výrobek. 

Výhodou je i to, že dětem předložím pouze omezené druhy materiálů. 

v Případě vánočních svícnů se jednalo (kromě jablka, špejlí a svíčky) o sušené 
v 
Vestky, jablka, rozinky a již dříve vyrobené ozdoby z brambor, kukuřičného šustí, 

slámy. Kdozdobení mohly děti použít řetězy ze slámy, červené látkové pentličky 

a Pentličky z lýka. Základní pokyny zněly tak, že každé dítě musí použít větvičku ze 

O r n é h o smrku, trnky nebo „kroucené" vrby a vybrat pouze dva vybrané materiály 

k Ozdobení. 

4.2.4 Svícny a další dekorace 

K adventní době patří i výroba vánočních svícnů. V rámci ověřování dětských 

Prací pro diplomovou práci jsem si vybrala výrobu svícnu, jehož základem je jablko. 
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Zkušenosti: 

Dětem se omezení příliš nezamlouvalo, proto jsem se jim snažila vysvětlit 

Podstatu slov, „že v jednoduchosti je krása". 

Podle výrazů v dětských obličejích jsem pochopila, že ne všichni se mnou 

Souhlasí. S dětmi jsem se domluvila, že vzhledem k použitému materiálu bude 

do Vánoc svícen sloužit jako dekorace a svíčku mohou zapálit až o štědrovečerní 

večeři pod dohledem rodičů. 

Vrkoč, sloužící jako adventní kalendář 

Obr. 28 Vrkoč - adventní kalendář 

Jak již bylo uvedeno, vrkoče mohou mít 

různé podoby. Naši třídu zdobil vrkoč, který 

posloužil jako adventní kalendář. Základem 

byl cop z kynutého těsta (bližší informace 

o kynutém těstě jsou zapsány u velikonočního 

pečiva). 

Do copu jsem zapíchala trnkové větvičky, 

na které jsem zavěsila látkové sáčky, do nichž 

jsem vložila jména dětí z celé třídy. Celý vrkoč 

jsem dozdobila řetězem ze slámy a červených 

látkových pentliček. 

Každý den byl odstřižen a otevřen jeden sáček a přečteno jméno dítěte. Děti 
v 

cekaly s napětím, které jméno se objeví. Odměnou bylo, že vylosovaný jedinec 

ostatním dětem své přání, které pro ostatní bylo splnitelné. Do naší akce se 

p°stupně zapojily i některé paní učitelky, protože přání patřila i ta, že nechtějí být 

d a n Ý den volány k tabuli. 

Zkušenosti: 

Nevím, zda byl splněn původní smysl adventních kalendářů, které měly dětem 

ukrátit čas při čekání na Vánoce. Jistě ale vím, že některé děti si uvědomily, 
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že k odměně nepatří pouze věcný dar, ale i naslouchání kamarádům a splnění 

Přání, „která nic nestojí". 

4>2.ß Vánoční pečivo 

Obr. 29 Pec - dekorace 

Tradiční vánoční pečivo se 

v dobách nedávno minulých peklo 

v pecích a právě takovou pec jsme 

se pokusili dětem ve škole v rámci 

výstavy vybudovat. 

Toto dílo dospělých mělo 

neuvěřitelný úspěch u dětí, rodičů, 

ale i ostatních návštěv. Na školní 

chodbě, v rohu před sborovnou, 

stála dva roky. Nakonec pak byla 

na pokyn bezpečnostního technika 

odstraněna. 

Pec byla tak bytelná a velká, 

že bylo možné na její vrchní části 

ležet pod peřinou. Sloužila jako 

místo, kde jsme celoročně dětem 

Ustavovali dekorace patřící k danému ročnímu období či svátkům, které se slaví, 

^omě tradičního lidového pečiva se mohly děti seznámit s různými nástroji a 

^můckami v kdysi běžné domácnosti. Při „mini" výstavách děti viděly staré 

k l i č k y , váhy, nádobí, kávové mlýnky, staiý mandl, keramické výrobky a mnoho 

^Ších zajímavostí. Na peci se krásně vyjímaly vrkoče a různé dekorace z přírodního 

S e r i á l u . 
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Slané pečivo 

Obr. 30 Slané pečivo 

Vezmeme jeden díl hladké 

pšeničné mouky, jeden díl jemně 

mleté kuchyňské soli, přidáme 

vodu a uhněteme tužší těsto. 

Slané pečivo je podobné těstu 

vizovickému, především technolo-

gií zpracování a pečení, lépe řečeno 

sušení. Není určeno ke konzumaci. 

Je však pevnější a trvanlivější. 

Propracováváme je pečlivě a dlouho, alespoň dvacet minut, stejně jako těsto 

vizovické (Herynek, 2005). 

S dětmi jsem použila techniku, kdy těsto rozválíme a pomocí formiček 

vykrájíme základní tvaiy. V našem případě se jednalo o hvězdičky, které patří 

Základní tvary děti dozdobily jemnějšími detaily. Pokud chceme těsto 

Pečlivě spojit, je třeba spoje navlhčit vodou. Pro dokonalejší spojení poslouží hrot 

tužky, konec štětce, velký špendlík a další předměty, kterými menší dílek 

na základní tvar přimáčkneme. 

Pokud chceme ozdoby ze slaného těsta zavěsit na vánoční stromek 

či na větvičku, je třeba v nich před sušením vytvořit otvor například pomocí 

°rezané obyčejné tužky. Po upečení jsou ozdoby velice tvrdé a zavěšení by bylo 

autné řešit jiným způsobem. Pečivo sušíme v troubě podle velikosti i několik 

hodin. 

Usušené těsto je možné i nabarvit, ale tuto skutečnost jsem dětem zatím 

Neprozradila, protože některé z nich by jistě barevné hvězdičky vyžadovaly a ty by 

S e nám pak nehodily k celkové výzdobě, která se nese v „duchu" lidových tradic. 

Zkušenosti: 

Jednoduché tvary výrobků ze slaného těsta zvládají děti již 

v Předškolním věku. Děti z mladších i starších ročníků si těsto rády připravují 

k Vánocům. 
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samy, protože ne ve všech rodinách je maminky k podobné činnosti přizvou. 

Dobré zkušenosti mám s tím, když těsto děti připravují ve skupinkách (3-5 

dětí), a to proto, že hnětení trvá delší dobu a děti se mohou při práci vystřídat a 

odpočinout si. Jak jsem již uvedla, mladším dětem velmi usnadní práci 

formičky, s jejichž pomocí si vykrojí z vyváleného těsta základní tvar, který 

dozdobí. 

Návod na výrobu slaného těsta je uveden v příloze č. 4. 

Vizovické těsto se stalo i na naší 

škole oblíbeným materiálem, z kterého 

děti vytvářejí vánoční ozdoby. 

Po zkušenosti z dřívějších let jsem 

si pro děti ve 4. ročníku vybrala 

jednoduché zpracování, které se 

v mnohém nelišilo od práce s těstem 

slaným, tedy za pomoci formiček. 

Pravé vizovické těsto se dělá z 1 kg obyčejné hladké mouky a 4 del vody. 

V hromádce mouky si uděláme jamku, kam postupně přiléváme vodu. Je třeba 

Vypracovat velmi tuhé těsto, ze kterého se potom dobře tvaruje. Na vypracování 

Je třeba dát si záležet (hníst alespoň hodinu), neboť je základem celého úspěchu 

(Brahová, 1991)- Já osobně ještě do těsta přidávám asi dvě lžíce octa. Tuto 

informaci jsem před léty získala od paní, která se vizovickým pečivem několik let 

zabývá. 

Těsto, s kterým nepracujeme, uložíme do mikrotenového sáčku nebo 

navlhčené utěrky, aby nedocházelo kjeho vysoušení. K základnímu tvaru výrobků 

se přilepují další části, v místě napojení je nutné těsto navlhčit, aby se dobře 

Propojilo. Hotové ozdobičky se položí na suchý plech, kde je necháme alespoň 

Vizovické pečivo 

Obr. 31 Vizovické těsto 
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hodinu schnout. Poté se potřou rozšlehaným vajíčkem a dají se sušit do trouby. 

V závěru pečení se teplota zvýší, aby pečivo získalo typickou zlatohnědou barvu. 

Jako základ ozdob z vizovického těsta nám posloužily vykrojené části 

ve tvaru podkovičky. Zvolila jsem i jinou techniku (než u slaného těsta) 

pro zavěšení ozdob, a to zapíchnutí očka zvčelařského drátku do horní části 

podkovičky. Po vysušení těsta drátek pevně drží v ozdobě. K dozdobení posloužily 

různé copánky (z vyválených válečků), kytičky (nastříhané malými nůžkami) 

či drobné bochánky, přimáčklé k těstu ostrým předmětem. 

Zkušenosti: 

Na základě mých zkušeností volím u mladších dětí při práci s vizovickým 

těstem využití formiček. Důvodem k tomuto rozhodnutí je skutečnost, že dětí, 

Pokud se mohou sami rozhodnout, vyžadují značné množství těsta, které chtějí 

zpracovat co nejrychleji a často nedodržují pokyny - pracovní postup. 

Samozřejmě nejde o to, poskytnou dětem větší díl těsta, ale o následný výsledek 

jejich práce. Pokud mají dětí na lavici více materiálu, pokládají za zbytečné 

Uchovávat těsto, s kterým nepracují, v mikrotenovém sáčku. Následuje okorání 

těsta a dostavuje se i špatná nálada u dětí. Dalším dětským nešvarem při této 

Činnosti je skutečnost, že čím více těsta mají, tím větší výrobek chtějí vytvořit. A 

zde se dostavuje další problém s těstem. Některé děti pokládají za zbytečné 

nastřihování či propichování větších dílů těsta a pak jsou zklamané, když při 

vysoušení výrobků v troubě dojde k jejich popraskání. 

Vánoční perníky 

Mezi tradiční vánoční (ale i velikonoční) pečivo patří staročeský perník, 

hrníčky je možné využít nejen k jídlu, ale i k dekoraci. Je možné je zavěsit 

stromek pomocí nitě, připevnit na špejli a zapíchnout do různých vazeb nebo je 
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wamm 

rozložit na talíř. Návod na zhotovení perníků a motivy zdobení jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 

Perníky kdysi vypadaly trochu 

jinak než dnes. Byly z jiného těsta a před 

upečením se vtlačovaly do dřevěných 

forem se stovkami nejrůznějších 

vyřezávaných obrázků. Základem 

pro jejich výrobu bylo medové těsto 

ochucené pepřem - tak vznikl 

staročeský název perník (Vondrušková, 

2004). Obr. 32 Medové perníky 

Na obrázcích jsou uvedeny dekorace vánočních perníků, které se objevily 

na naší školní vánoční výstavě. Stále dodržujeme pravidlo, že perníky zdobíme 

Pouze bílou polevou. Některé děti, které spatří v obchodech barevné perníčky, 

by rády viděly barevné i ve škole, ale toto přání zatím splněno nebylo. 

Zkušenosti s pečením perníků jsou uvedeny u velikonočního pečiva. 

Obr. 33 Dekorace perníků I. Obr. 34 Dekorace perníků II. 
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4-2.6 Vánoční ozdoby 

Vánoční ozdoby z papíru 

Mezi tradiční vánoční ozdoby patří již uvedené výrobky ze slámy, šišek, 

brambor, makovic, kukuřičného šustí či obřadní pečivo. 

Děti, především z i. st. ZŠ, však vyrábějí ozdoby hlavně z papíru a textilních 

materiálů. Vhodným materiálem je i korek (korková tapeta nebo desky). 

Některé výrobky sice nepatří mezi „tradiční", ale myslím si, že i jejich 

zhotovováním se přispívá k prohloubení zájmu dětí o lidové tradice. Uvádím 

několik výrobků s jednoduchým popisem. 

Jednoduché papírové zvonky, které si 

děti podle předlohy zhotoví, potřou pomocí 

štětce lepidlem Herkules a posypou 

barevným pískem. V místě, kde je na 

zvonku či jiném motivu lepidlo, se drť 

přichytí. 

Zkušenosti: 

Tento typ ozdob zvládají děti již 

od i. ročníku 

°br. 35 Ozdoby s barevným pískem 

Vrstvené papírové ozdoby jsou další 

SPI jednoduché výrobky. Podle šablony si děti 

H l vystříhají hvězdičky různých velikostí 
in 
Œ a barev. Postupně je na sebe přilepují, a to 

Obr. 36 Vrstvené ozdoby 

?» od nej menších k největším a z druhé strany 
I L N 

ĵjgjjf naopak. Vhodným lepidlem je vodou 

I naředěný Herkules. • 

H Zkušenosti: Výroba ozdob je vhodná pro 

všechny věkové kategorie. 
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Papírové střapce tvoříme z proužků 

papíru, který jsme získali pomocí 

skartovacího stroje. Děti proužky papíru 

svazovaly a ozdobily si s nimi vánoční 

stromeček. 

Zkušenosti: Tyto ozdoby mohou vyrábět 

děti od i. ročníku. Výroba není nenáročná. 

Proužky papíru je možné využít i jako 

„třepení" na vánoční stromeček. 

Obr. 37 Ozdoby z papírových proužků 

V posledních letech je velice oblíbeným materiálem dekorativní vlnitá 

lepenka, která je tvarovaná z obou stran. Pokud chceme vytvářet plošné ozdoby, 

je vhodné nasměrovat „vlny" lepenky svisle. Za pomoci velké jehly můžeme 

ozdobou protáhnou nit a zavěsit. 

Obr. 38 Vlnitá lepenka I. Obr. 39 Vlnitá lepenka II. 

Zkušenosti: 

Pro mladší děti postačí vystřihování ozdob z lepenky pomocí šablon. 

Starší děti mohou ozdoby různě prostříhávat, vystříhané otvory podlepit 

krevným papírem a jak je uvedeno na obrázku (obr. 39,) také otvor „zalátat" 

vlnkou. Podobné ozdoby mohou vytvářet děti v 5. ročníku. 
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Lepenku je možné použít i tak, že nastříháme proužky (kolmo na „vlny" 

lepenky) a z nich pak tvoříme trojrozměrné ozdoby. Opět je vhodné použít lepidlo 

Herkules, které při práci s papírem rychle schne. Pokud by děti neměly trpělivost 

Při zasychání lepidla, je možné slepené plochy sepnout kancelářskými sponkami. 

Bílé papírové ozdoby je vhodné doplnit červenou pentlí. Uvedené ozdoby mohou 

vytvářet děti od 4. ročníku, jednoduché tvary i mladší děti. 

O tom, že je papír vděčným materiálem svědčí i vystříhávané ozdoby. 

Nejsou finančně náročné a mohou je vyrábět děti od 1. ročníku. Musíme však 

Přihlížet ke schopnostem dětí. Pro děti mladšího školního věku je třeba volit 

Jednoduché motivy. 

Obr. 41 Ozdoby z papíru I. Obr. 42 Ozdoby z papíru II. 
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Zkušenosti: 

Na hodiny pracovních činností (možno zařadit i do hodin výtvarné výchovy) 

se musíme před prací s papírem pečlivě připravit. Nutností je mít dostatek 

šablon, podle kterých budou děti své ozdoby vytvářet. Náměty ozdob najdeme 

v řadě časopisů a příruček. Problémem bývá i nedostatek malých nůžek mezi 

dětmi, proto musíme zajistit i je. 

Zkušenosti s instalací výrobků z papíru 

Obr. 43 Zavěšené ozdoby 

Vystříhané ozdoby je možné dokreslit tuší nebo permanentním fixem 

Q domalovat, v případě andělů zlatou barvou. Podobné motivy zdobí naši školu 

několikrát do roka. Jedním z výstavních míst jsou vstupní dveře do školy, kde 

Příchozí mohou vidět práce dětí. Papírové ozdoby je možné nalepit i na okna školy. 

Vystříhané papírové ozdoby je možné 

zavěsit na stomečky, ale i do volného prostoru 

(ob. 43). Na školních chodbách podobných 

y prostorů nalezneme dostatečné množství. 

Vystříhané motivy z papíru je možné 

podlepit papírem odlišné barvy, ze zadní strany 

připernit na špejli a naaranžovat do různých 

nádob (obr. 44). 

86 



Obr. 44 Dekorace ozdob I. Obr. 45 Dekorace ozdob II. 

0br. 46 Staré rámy 

Dalším místem, kde zveřejnit 

práce dětí, jsou chodby. 

Před několika lety jsem 

ve školním sklepě objevila řadu 

starých rámů. Natřela jsem je 

hnědou barvou, na zadní stranu 

jsem po obvodu připevnila 

napínáčky a za pomoci vlasce 

jsem vytvořila uvnitř rámu síť. 

Za napnutý vlasec se velice dobře 

připevní větvičky. V zimě 

používá neopadávající 

jehličnany, na jaře se nejlépe 

osvědčila bříza a vrbové proutky. 

V případě, že výzdoba školy není ve znamení Vánoc nebo Velikonoc, 

Připevníme do rámů práce dětí zhotovené ve výtvarné výchově. Do rámů 
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se dobře upevní výkresy, které přilepíme (ze zadní strany výkresu) k vlasci 

samolepící páskou. V podzimním období se v rámech velice pěkně vyjímají 

vazby ze suchých přírodnin. 

Vánoční ozdoby z textilu 

Na výrobu vánočních ozdob jsem s dětmi využívala především bavlněné 

nebo lněné látky, jutu, plst a bavlnky. Nezastupitelné místo při dozdobení většiny 

výrobků mají stuhy z textilu. V obchodech je můžeme zakoupit v mnoha barvách 

i odstínech. 

Ozdoby z textilu rozzáří každý vánoční stromeček a pentličky připevněné 

přímo na větvičky dodají výzdobě to pravé kouzlo. V době Vánoc používám 

k dozdobení stromečků pouze červenou a bílou barvu. Pokuj máme ozdobičky 

z přírodního materiálu, využívám jutu nebo lýko v přírodní barvě. 

Výroba „bonbonu" z textilu spočívá v polepení 

papírové roličky (rozměr papíru 7 x 5 cm). 

Látku,která přesahuje roličku asi o 2 cm převážeme 

stuhou. 

Zkušenosti: Pro snadnější zhotovení roličky 

můžeme použít například vařečku, kolem které 

papír omotáme a slepíme. Tento výrobek je možné 

vyrábět s dětmi již v prvním ročníku ZŠ. 

Obr. 47 Ozdoby z textilu 
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Další ozdobou z textilu, kterou děti vytvářely, 

je „bota dědy Mráze". Je ušita zčervená plsti, 

na kterou si děti pomocí šablony obkreslily vzor. 

Bílá látka je na botičce přilepena. Vnitřek je vyplněn 

materiálem, který se využívá k výplni polštářků. 

Zkušenosti: Botičku zvládly ušít děti ve 4. ročníku. 

Je však třeba dětem zkontrolovat a případně 

opravit ještě před šitím vystřižený polotovar 

výrobku. 

S dětmi jsem se pokusila vyrobit ozdobu, 

která spočívala v omotávání špejlí (které tvoří kříž) 

bavlnkou. 

Zkušenosti: Domnívala jsem se, že výrobu této 

ozdoby zvládnou děti v 5. ročníku, ale mýlila jsem 

se.Práci zvládla pouze jedna dívka a s mojí pomocí 

další tři děti. Ostatním se nitě zamotaly a také byl 

velký problém s navazováním nití. Výrobu této 

ozdoby bych pro práci na I. st. ZŠ nedoporučila. 

Obr. 49 Omotávání špejlí 

4-3 Lidové tradice v zimním období 

Vánoční období končí svátkem Tří králů, kdy se ve většině rodin 

°dstrojuje vánoční stromeček. 
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Nový rok 

Svátku Tří králů předchází oslava Nového roku, ale v této době se 

s dětmi ve škole nepotkáme. S Novým rokem je spojeno rozesílání blahopřání a 

právě „blahopřejné kartičky" je možné s dětmi vyrábět. V mé práci však žádné 

návody neuvádím vzhledem k tomu, že nápadů na výrobu novoročenek je mnoho 

a motivy lidových tradic se v mnohých neobjevují. 

S dětmi je možné vyrobit novoroční kolední proutek, s kterým 

chodily děti přát štěstí po domech. 

Zkušenosti: 

Před několika lety jsem s dětmi na druhém stupni vyrobila kolední 

proutky (na trnkovou větvičku se na vrchol připevní jablíčko nebo ořech 

a na bodliny se napíchá sušené ovoce) a děti obcházely paní učitelky s přáním 

k Novému roku a poděkováním za jejich práci. Na tuto „obchůzku" jsem 

pozapomněla, ale ihned s příchodem Nového roku vyrobím kolední proutky 

s dětmi v 5. třídě (kde jsem třídní učitelkou) a popřejeme všem zaměstnancům 

Školy. Výroba koledního proutku není obtížná ani pro mladší děti. 
1 

Tři králové 

Oslavu svátku Tří králů (6. 1.) je možné ve škole uskutečnit také v podobě 

obchůzky - tříkrálové koledy. V literatuře se dočteme, že koledu původně 

vykonával kantor se svými žáky (Vondrušková, 2004). Vzhledem ktomu, 

že s koledou je spojen především zpěv, zařadila bych tuto tradici do hudební 

výchovy. 

V příloze č. 6 jsou uvedeny ukázky kašírovaných postav „Tří králů". 

Hromnice 

V zimním období se setkáme i se svátkem Hromnice (2. 2.). Na oslavu 

tohoto dne je možné s dětmi vyrábět ve škole svíčky z včelího vosku nebo v dnešní 

době z velice oblíbeného gelu, do kterého je možné přidat voňavé koření. 
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Karneval 

Obr. 51 Karneval!!. Obr. 52 Karneval III. 

K zimnímu období patří 

masopust, což je období od Tří králů 

až do začátku postní doby. Ve škole, 

kde pracuji, organizujeme dětský 

karneval, který nahrazuje 

masopustní průvod masek. Akce 

se zúčastňují děti ze všech tříd. 

Obr. 50 Karneval I. 

Zkušenosti: 

Ke každému karnevalu patří i příprava masek. Dříve si děti vyráběly 

masky ve škole, ale tato činnost zabrala mnoho vyučovacích hodin, proto jsme 

ponechali výrobu masek na dětech. Malým dětem musí samozřejmě pomoci 

maminky. Karnevalový rej se nese ve znamení soutěží, které pro malé děti 

Připravují většinou žáci 9. třídy se svojí paní učitelkou. Nedílnou součástí 

je tanec, který je po zkušenostech z předcházejících let také „organizovaný" 

doplněný výukou tanců a soutěžemi. 
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4'4 Období půstu a Velikonoce ve škole 

4-4-1 Výzdoba školy 

Lidové tradice a s nimi spojené činnosti v naší škole převládají v období Vánoc 

a Velikonoc. Děti se do činnosti zapojují nejen v rámci pracovních činností, 

ale i ve výtvarné výchově, prvouce a jiných předmětech. Podobně jako v čase 

vánočním, pořádáme výstavy i s příchodem jara. Ty jsou samozřejmě zaměřeny 

na Velikonoce. 

Celá škola „rozkvete" veselými barvami. Poslední výstavu ( školní rok 

2005/2006) jsme nazvali: „Když jaro zaťuká ". 

I A . I IHIIIIIHIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllll - f 

Obr. :53 Centrální místo školní výzdoby 

Centrálním místem výstavy byl prostor 

na chodbě pod schodištěm. V tomto prostoru 

máme již několik let umělé jezírko, do kterého 

se v zimě naaranžujeme led, na jaře např. 

kmen staré vrby s vodníkem a pentličkami 

nebo proutky vrby (Obr. 54), na kterých mají 

děti příležitost sledovat rašení. Narašené 

proutky pustí kořeny a to je příležitost 

k tomu, aby děti vrbu zasadily do přírody. 

V prostoru „pod schodištěm" probíhají při 

slavnostních příležitostech koncerty 

a rozličná vystoupení dětí určena rodičům 

i veřejnosti. 

Obr. 54 Umělé jezírko 
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Jak jsem již uvedla v předcházející části mé práce, využíváme k výzdobě staré 

rámy. Velice dobře se hodí právě v době velikonoční, kdy za vlasce, kterými jsou 

rámy propleteny, zasuneme březovou větvičku, na ni se zavěsí malovaná vajíčka. 

S technikami zdobení 

velikonočních vajíček se děti 

seznamují nejen v hodinách 

pracovních činností a výtvarné 

výchovy, ale také v rámci 

školních výstav. 

Obr. 55 Velikonoční dekorace 

Na obr. 56 je fotografie Morény 

(Mařeny, Morany, Smrtky), která patří 

k páté postní neděli před Velikonocemi. 

Figurína zdobí každoročně chodbu školy 

a s pomocí paní učitelky ji zvládnou 

vytvořit děti ve všech ročnících. 

Základem Smrtky je dřevěný kříž, 

který obalíme v místech, kde jsou ruce, 

slámou. Nejlépe je použít slámu 

sebranou před mechanickou sklizní 

(dlouhá stébla). Košile je vytvořena ze 

starého lněného prostěradla, které bylo 

použito i na hlavu. Hlava ( i tělo) je 

vyplněna nastříhanými kousky látek. 

Obr. 56 Moréna (Smrtka) 
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Na sukni je použita látka napodobující modrotisk. Obličej je namalován černou 

tuší. Celá figurína je ještě dozdobena šátkem a věncem z vyfouklých vajíček. 

Zkušenosti: 

Přestože se Moréna vyráběla proto, aby ji mládež vynesla společně ven 

z vesnice a podle možnosti a místní tradice hodila do vody, svrhla ze skály, 

zahrabala do země nebo ji ukamenovala či spálila, tak podobné činnosti s dětmi 

ve škole již nevykonávám. Jedinkrát jsme ji upalovali na škole v přírodě, děti 

však byly nakonec zklamané, Mařeny jim bylo líto a zhodnotily akci negativně. 

4'4'2 Velikonoční pečivo 

Pečeníjidášů 

K postní době patří pečení pečiva zvaného „ jidáše" (na Zelený čtvrtek). Název 

je odvozen od Jidáše, kteiý zradil Krista. Říkalo se, že točenice z pruhů těsta 

Připomínající provaz, na kterém se oběsil zrádný Jidáš (Vondrušková 2004). 

# 
' fe 

00 
T 

V některých krajích se dodnes 

pečivem „jidáše" označují placky, které 

se po upečení natírají medem, jinde 

se sypou solí nebo kmínem. 

Obr. 57 Jidášcipřed upečením 

Návod na přípravu jidášů je uveden v příloze č. 7. 
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Obr. 58 Jidášci po upečení 

Zkušenosti: 

Pečení Jidášů" děti s velkou radostí 

vítají. Vyválet váleček z těsta zvládne 

každé dítě a není třeba ani velkého umu 

k vytvoření rozličných točenic. Mnohé 

děti překvapí rozdíl mezi tvarem těsta 

před pečením a po upečení. Malým 

dětem mohou s hnětením těsta pomoci 

starší děti. Především u chlapců je tato 

činnost velice oblíbená. 

K velikonočnímu pečivu neodmyslitelně patří pečení velikonočních 

beránků a mazanců. 

Zkušenosti: 

O pečení velikonočních beránků jsem se pokusila v kroužku lidových tradic. 

Velkým problémem byla skutečnost, že jsme sehnali pouze tři formy, a to bylo pro 

l5 dětí velice málo. Přestože jsme použili na výrobu piškotové těsto, které si děti 

Opravovaly podle návodu ve skupinkách, stále bylo mnoho dětí, které pečení 

Pouze přihlížely. Pro třídu, kde je dvacet a více dětí, bych tuto činnost 

nedoporučovala. Podle průzkumu ve třídě jsem zjistila, že z 24 dětí mají formy 

NQ beránka pouze čtyři rodiny a většina maminek si pečeného beránka zakoupí 

v obchodě. 

Na I. st. ZŠ v rámci výuky ve třídě není vhodné ani pečení mazanců, 

^íprava těsta je pro dětí náročná (velké množství materiálu) a zároveň pečení 

^noha mazanců se během jedné ani dvou vyučovacích hodin nezvládne. Když 

Přihlédneme k době, po kterou těsto kyne, a k následnému pečení, velice těžko 

^Pojíme do činnosti všechny děti. 

Vhodným pečivem pro práci s dětmi je houskové kynuté těsto, které má tu 

^hodu, že se může připravit před vyučováním a není to na závadu. 
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Základním pravidlem je dobře vypracované těsto, které se nelepí a vyválené válečky 

drží tvar (nezkracují se). Vytváření rozličných figurek je pro děti velice 

zábavné a rády se k práci s těstem vracejí. 

Zkušenosti: 

Starší děti (od 4. třídy) zvládnou těsto 

připravit samostatně podle pokynů 

vyučující. Je vhodné si přeorganizovat 

vyučovací hodiny, protože na práci je třeba 

více času. Bez problémů se vše zvládne 

během tří vyučovacích hodin. Když jsem 

pekla s dětmi v 5. třídě toto pečivo, přidělila 

jsem do tříčlenných skupin patřičné množství 

Obr. 59 Houskové kynuté těsto surovin a děti si těsto zadělávaly samostatně. 

K přípravě těsta nepotřebujeme váhy ani jiné mimořádné náčiní. Postačí 

miska, v které těsto zaděláváme. Postup při zpravování těsta je jako u všech 

kynutých receptur. Poměr surovin je V4 litru mléka, špetka soli, kostka cukru, 

2 lžíce oleje, 5 dkg droždí a dle potřeby polohrubá mouka. Z uvedených surovin se 

p r a c u j e těsto, které se dá snadno tvarovat. Základem každé 

%urky je váleček, kteiý různě tvarujeme a spojujeme. 

Těsto se nechá dobře nastřihnout nůžkami (ocásek). Vytvarované figurky 

Se nechají ještě na plechu nakynout a před pečením ve vyhřáté troubě je potřeme 

dobře rozšlehaným vajíčkem, aby se po upečení leskly. Před pečením je možné 

figurky dozdobit kořením (oči) nebo například křídla posypat mákem. Figurky 

^m poslouží jako dekorace, ale i vhodný dárek pro maminky či koledníky, kteří 

Pojdou na velikonoční koledu. 

Drobné velikonoční pečivo zvládnou opět děti všech ročníků. Není důležité 

^oHt složité figurky, které jsou uvedeny na předcházejícím obrázku. Velice 

dekorativní je i drobné pečivo. S dětmi jsem tvořila ptáčky z kynutého těsta, kteří 
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jsou jednodušší. Na vále se vyválí 

válečky o délce 10 cm a průměru 7 mm a 

na válečku vytvoříme „uzel". Kratší 

konec tvoří hlavičku a delší ocásek. Oči 

můžeme nahradit pepřem nebo novým 

kořením. Ocásek nastřihneme nůžkami. 

Obr. 60 Ptáčci z kynutého těsta 

Ptáčky můžeme zavěsit do prostoru, 

připevnit na větvičku (nejvhodnější je trnka) 

nebo naaranžovat na talíř nebo ošatku. 

Těsto, které jsem s dětmi použila na ptáčky, 

je popsáno v příloze č. 8. 

Obr. 61 Ptáček na větvičce 

Dalším jednoduchým motivem 

jsou kytičky, Opět tvořené z válečku 

(dlouhé 7 cm) ,který spojíme 

v kruh a po obvodu nastříháme 

nůžkami. Při pečení těsto nakyne 

a nastřihnuté části se rozestoupí. 

Kytičky opět pověsíme na větvičku, 

nejlépe umístěnou ve váze. Vhodné 

je kytičky přivázat k větvičce 

lýkem. Obr. 62 Kytičky z kynutého těsta 
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Mezi další pečivo, které by nemělo chybět na žádném velikonočním stole, 

patří kynuté věnce. Tyto věnce je možné využít i při vánočních oslavách. Jsou 

vhodné k tvorbě vrkočů jak vánočních, tak velikonočních. Rozdíl je pouze ten, 

že vánoční dozdobíme větvičkami jehličnanů a velikonoční vajíčky. 

Obr. 63 Věnce z kynutého těsta 

Pokusili jsme se v pletencích zapékat i syrová vajíčka, ta však při pečení 

popraskala. 

Při práci s dětmi nesmíme zapomínat na skutečnost, ze dílka, která děti 

zhotoví, je třeba prezentovat. Právě k tomuto účelu využíváme různá zákoutí 

ve škole, kde se sejdou práce dětí, ale i dospělých. 

Finální výrobky, které jsou dílem dětí starších i mladších, pomáhají k tomu, 

Qby mezi dětmi vznikl přátelský vztah. Starší si uvědomují, že svojí prací 

Pomáhají malým dětem, a ti malí naopak oceňují pomoc starších kamarádů. 

Zkušenosti: 

Na naší škole pečou věnce 

děti z II. stupně a předávají je 

dětem mladším, které je 

dozdobí. 

Kromě věnců je možné 

s dětmi upéct pletence, 

do kterých se uchytí vyfouklá 

vajíčka. 
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Obr. 66 Ptáčci z kynutého těsta V pracovních činnostech, ale i ve výtvarné 

výchově je třeba dětem vysvětlit, ale 

především prakticky ukázat, jak zhotovené 

výrobky co nejlépe předvést ostatním 

ve škole. Je třeba, aby se naučily základům 

aranžování. Na obrázku č. 66 je ukázka 

dozdobení pletence, čímž vznikne 

velikonoční vrkoč. Velice hezky působí 

ptáčci na ošatce nebo ptáčci připevnění 

na špejli a zabodnutí v osení (naklíčená 

pšenice). Právě setí obilí a sledování klíčení 

a jeho růst patří do učiva, které je možné využít v rámci pracovní činností. Mezi 

vhodné osivo patří pšenice, ječmen, ale i čočka, řeřicha a řada dalších. 

ledové perníky 

Zkušenosti: 

Nejoblíbenějším velikonočním, ale i vánočním pečivem jsou pro děti 

ledové perníky. V případě, že je dětem napečeme sami, mohou je zdobit 
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od nejútlejšího věku. Kromě zdobení polevou děti velice rády vykrajují figurky 

z těsta pomocí formiček. Malým dětem je však třeba těsto připravit ai vyválet 

pomocí válečku. Starší děti tyto činnosti bez problémů zvládnou samy. 

Při našich velikonočních dílnách svěřujeme hnětení těsta chlapcům 

z vyšších ročníků, kteří mají k této činnosti dostatek sil. Práci sami vyhledávají 

a v nestřeženém okamžiku „uždibují" těsto. Při organizaci práce nastávají dohady 

o k perníkům přicházejí chlapci za odměnu. Pečení perníků je další z činností, 

kdy starší děti pomáhají těm mladším. 

Nazdobené perníčky se snažíme při výzdobě školy vždy naaranžovat tak, aby 

měly děti z pohledu na výrobky dobrý pocit. Bohužel se stává pravidlem, že přes 

přísný zákaz jejich konzumace vystavené perníky z chodeb mizí, a to často ještě 

dříve, než si je stihnou všechny děti prohlédnou. Pokud perníky pokládáme 

na ošatky nebo talíře, raději je ještě přikryjeme celofánem. Motivy velikonočních 

Perníků jsou uvedeny v příloze č. 9 a návod na jejich pečení v příloze č. 5 (shodné 

s vánočními perníky). 

Obr. 67 Dekorace perníků I. Obr. 68 Dekorace perníků II. 
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4-4-3 Velikonoční kraslice 

Mezi tradiční (etnograficky čistá) velikonoční vajíčka patří ta, která jsou 

zdobená voskovou batikou, voskovým reliéfem, nalepováním slámy, 

vyškrabáváním, nalepováním jezerní sítiny, leptáním, malováním slováckých 

vzorů štětcem, odrátováním, okutím, leptáním vzoru kyselinou nebo zelovou 

vodou (Brahová, 1996). 

Zkušenosti: 

Tradiční zdobení vajíček je pro malé děti dosti náročné, a proto klasické 

techniky bývají často nahrazeny snadnějšími. Podle mého názoru není účelem 

to, abychom děti učili pouze tyto klasické techniky, ale hlavně to, aby děti měly 

z vykonané práce radost a výsledné produkty je těšily. 

Vajíčka zdobená slámou 

Práce se slámou je pro všechny děti na prvním stupni dosti náročná. Aby 

vajíčka hezky vypadala, je třeba pracovat s drobnými kousky slámy, 

a to většina dětí nezvládne. Tato technika je náročná na čas. Pokud se dětem 

podaří části slámy nalepit, musí delší dobu čekat, než zaschne lepidlo, aby 

mohly pracovat na druhé straně vajíčka. 

Pro děti ve 4. a 5. třídě je možné „slámový efekt" vytvořit pomocí samolepící 

tapety v barvě dřeva. Mladším dětem činí problém i oddělování lepící části 

tapety, proto tapetu pro nejmladší ročníky nedoporučuji. 

Obr. 69 Vajíčka zdobená slámou Obr. 70 Vajíčka zdobená tapetou 
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Vajíčka zdobená včelím voskem 

Při zdobení vajíček voskem je možné využít techniku voskové batiky nebo 

voskového reliéfu. S dětmi raději využívám techniku reliéfu, což znamená 

nanášení barevného vosku (včelí vosk a pastelka „voskovka") na bílé nebo 

barevné vajíčko. Vosk se z vajíčka neodstraňuje. Technika voskové batiky spočívá 

v tom, že na vajíčko nanášíme rozpuštěný včelí vosk a po tomto úkonu vajíčko 

obarvíme. Odborníkovi by se mohlo zdát, že výrobky dětí neobsahují prvky 

tradičního zdobení voskem, 

ale dětem se ve většině případů 

výsledky jejich práce líbí. 

Techniku voskového reliéfu jsem 

prováděla s dětmi v i. ročníku 

a výsledek byl vynikající (uvedeno 

na obr. yi) 

Práce s voskem se mi v minulých letech zdála pro děti nebezpečná, měla 

jsem obavy, aby se voskem nepotřísnily a nepopálily. Při této činnosti musíme 

velice dbát na bezpečnost dětí. Pokud s dětmi zdobíme vajíčka voskem, vždy 

Se pracuje pouze ujednoho stolu, kde činnost provádí maximálně čtyři děti. 

Barevný vosk rozpustím ve starých lžících z hliníku a zavěsím je za ohnutou 

Rukojeť na velkou zavařovací sklenici, která je stabilní. Pod lžíci umístím 

Opálenou „čajovou" svíci. Vosk nanášíme špendlíkem (se skleněnou kulatou 

hlavičkou), který je zapíchnutý v obyčejné tužce. Ta nám zároveň slouží 

kpředkreslení motivu na vajíčko. 

Mlíčka zdobená iezerní sítinou 

Vajíčka jsem jezemí sítinou zdobila s dětmi v rámci výuky pouze jedenkrát 

Q úspěch se nedostavil. Den před plánovanou činností jsem nastříhala sítinu 

Q vložila ji pokropenou do igelitového sáčku, aby nezvlhla. Samotný sběr byl dosti 

Problematický vzhledem k tomu, že po zimě a ve sněhu se tento materiál těžko 

Xskává. Ve třídě (4. ročník) jsem každému dítěti přidělila část materiálu 

Q vysvětlila pracovní postup s praktickou ukázkou. 
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Doma jsem si pečlivě připravila dvě vajíčka a nazdobené jsem je přinesla 

do školy. Děti si se zájmem prohlížely a osahávaly vajíčka, neboť tuto techniku 

neznaly a byly plné očekávání před vlastní výrobou podobných vajec. 

Jaké bylo mé překvapení, když se žádnému z dětí nepodařilo vytlačit 

dužinu (pomocí sirky) ze stébla, nebo spíše delší část dužiny, která by se dala 

použít na zdobení vajíček. 

Vajíčka zdobená drátkem 

pracovní postup: 

Základní drátenickou technikou je tzv. provazování. Při práci s dětmi je tato 

technika nejjednodušší. Při drátování kraslic začínáme vytvořením očka, jinak 

Nazývaném smyčka. Průměr očka je asi 1,5 cm, po zdokonalení je možné průměr 

zmenšit. Drátek musí měřit nejméně 100 cm, záleží na složitosti vzoru. Kratší 

konec drátku pevně obtočíme kolem konce, se kterým budeme pracovat (A). 

Základem celého drátování je vytvoření smyčky a to tak, že konec drátu 

Protáhneme základním očkem. Drátek vsuneme horem do očka a spodem jej 

t á h n e m e a dále vedeme přes drátek, se kterým pracujeme (B). Se začátečníky 

zhotovíme asi šest smyček, vytvoří se nám kytička (C), která je základem 

pro vytváření různých vzorů. S mladšími dětmi začínáme jednoduchým vzorem, 

kdy do předcházejícího očka zhotovíme pouze jednu smyčku (D). Při dokončení 

Jedné řady plynule přecházíme k řadám dalším. Přibližně po dokončení tří řad 

Přiložíme rozpracovaný výrobek k vajíčku a utahujeme smyčky podle jeho tvaru. 

Ukončení provádíme tak, že smyčky se postupně začínají zmenšovat 

a ve chvíli, kdy jsou na druhém konci vajíčka těsně u sebe, protáhneme konec 

drátku všemi očky, stáhneme je k sobě, zbývající drátek obtočíme okolo jednoho 

°eka a uštípneme. 

Se staršími dětmi je možné vytvářet i složitější vzory. Základem práce 

s drátkem však stále zůstává očko, které je zde popsáno. Záleží pouze na jeho 

Místění a na počtu oček v jedné smyčce. 
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72 Postup při drátování vajíček 
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Obr. 73 Drátovaná vajíčka 

Pracovní materiál: (bílá i obarvená), drátek 

měděný nebo včelařský 

Pomůcky: malé štípací kleště nebo 

staré nůžky 

Zkušenosti: 

Drátování vajíček patří mezi složitější techniky zdobení vajec. Tuto techniku 

jsem i přes její náročnost vyzkoušela s dětmi od prvního do pátého ročníku ZŠ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vajíčka jsou velice křehká, vyzkoušely si děti svoji 

zručnost nejdříve na malých skleničkách a malých oblých kamenech. Dětem 

v nižších ročnících je třeba vytvořit základní očko, případně základní „kytičku". 

Největší chybou, která se při práci vyskytovala, byla ta, že děti 

nevsunovaly drátek do předcházejícího oka horem a vzor se jim následně rozpletl. 

Mladším dětem činilo problém i to, že nedokázaly stejnoměrně utahovat očka. 

při slabém zatažení drátek na daný předmět nepřilnul a případě vajíček 

Při silnějším utažení vyfouklé vajíčko prasklo. 

Další techniky zdobení vajec, které jsou uvedeny mezi klasickými 

technikami, jsem s dětmi neprováděla. V dnešní době využíváme ke zdobení 

Přírodní i „umělé" materiály i mnoho nových technik, které se jednou mohou 

Novými stát. 

V další části práce budou uvedeny techniky zdobení vajec, které s dětmi 

ve škole používáme. 
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Mezi nejčastěji používané techniky patří nalepování rozličných materiálů 

na vajíčka. Vajíčka je možné polepovat papírem, semínky, textilem a dalšími 

materiály, které budou uvedeny u jednotlivých obrázků. 

Obr. 74 Vajíčko polepené kousky Obr. 75 Vajíčko polepené „odpadem' 
papíru z děrovačky 

Obr. 76 Vajíčko polepené kousky 
papírového ubrousku 

Obr. 77 Vajíčko polepené papírem 
nastříhaným vlnitými nůžkami 

Obr. 78 Vajíčko polepené umělou Obr. 79 Vajíčko polepené barevným 
drtí umělým pískem 

106 



Obr. 80 Vajíčko polepené krupicí 

Obr. 82 Vajíčko polepené těstovinami Obr. 83 Vajíčko polepené skořápkami 

Obr. 84 Vajíčko polepené „duhovou" 
perlovkou 
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Obr. 86 Vajíčko polepené krajkou Obr. 87 Vajíčko polepené pentlí 
a semínky hořčice 

Obr. 88 Vajíčko polepené korálky 

Malovaná vajíčka 

Zkušenosti: 

S dětmi používám k malování vajíček nejčastěji temperové barvy, 

se staršími dětmi (pokud se jedná o malé motivy) barvy anilínové. Často 

využívám tuš a v posledních době permanentní fix, se kterým se dětem dobře 

pracuje. Jako podkladovou barvu využíváme balakryl nebo syntetickou barvu 

ve spreji. Po namalování vajíčka temperovou barvou je přetřeme nitrolakem 

nebo přestříkáme lakem ve spreji. 

Vajíčka před malováním navlékneme na špejli, na které máme 

připevněnou modelovací hmotu, jenž vajíčko „přidrží" tak, aby se nám 

neposunovalo. 

108 



Obr. 89 Malování anilínovými Obr. 90 Malování temperovou barvou 
barvami, kontury permanentním 
fixem 

Obr. 91 Malování anilínovými Obr. 92 Podklad balakryl, permanentní 
barvami, tuš fix 

Veselá vajíčka 

Vajíčko využijeme jako „hlavičku" rozličných figurek. Na obr. 93 jsou k vajíčku 

Přilepena ouška, vytvořená z papírového provázku , na obr. 94 šáteček z plátna 

a permanentním fixem dokresleny obličeje ( zajíčka a babky). 

Obr. 93 Kraslice - zajíček 



4-4-4 Stará řemesla 

Při hodině praktických činnosti ve 4. ročníku jsem si se žáky vyprávěla 

o řemeslech současných, ale i starých. Snad každý z žáků znal automechanika, 

elektrikáře, mlynáře, krejčího, truhláře. Na řemesla nebo profese, které se v naší 

době již nevyskytují nebo mají jiný název se rozpomínali velice těžko. 

Na další den jsem si pro děti připravila deset kartiček, na kterých byly 

napsány názvy řemesel jako je uhlíř, hlinomaz, kotlář, rataj, caletník, cepař a řada 

dalších (jsou uvedeny v teoretické části práce). Na dalších deset kartiček jsem 

vypsala popis činností, které uvedená řemesla označují. Kartičky jsem připevnila 

dětem na nástěnku a jejich úkolem bylo o přestávkách přiřadit k jednotlivým 

názvům správnou činnost. 

Netušila jsem, jakou reakci tato „hra" způsobí. Každé dítě se chtělo 

do činnosti zapojit. Ve většině případů ovšem nesouhlasily s odpovědí, kterou 

označili jejich spolužáci. Ze třídy se ozýval křik a výbuchy hněvu. Nezbývalo nic 

jiného, než změnit taktiku hry. 

K popisům činností jsem přiřadila písmena a dobrovolným úkolem každého 

jednotlivce bylo přiřadit řemesla k činnostem a odpovědi zapsat na lísteček, který 

mi odevzdal. Druhý den se na nástěnce objevilo správné zařazení. Dále jsem na 

nástěnku připevnila výsledky, kde u jména dítěte byl počet správných odpovědí. 

Celkem se uskutečnilo šest kol a výsledky byly vyhodnoceny. Vzhledem k tomu, 

že některé děti se do prvního nebo druhého kola nezapojily, byly vyhodnoceny tři 

nejlepší odpovědi jednotlivých dětí. 

Vyvrcholení soutěže se konalo v jedné z hodin praktických činností, kdy 

děti utvořily družstva a odpovědi hledaly společně. V této závěrečné soutěži byly 

využity názvy řemesel, se kterými se děti mohly seznámit na nástěnce během 

Uplynulých dvou týdnů. 

Zkušenosti: 

Soutěž měla u dětí velký úspěch, pomocí hry se seznámily s mnoha řemesly. 

Největší zájem byl o řemesla, jejichž název se shodoval s příjmením někoho 

z blízkých či známých. Jednalo se například o kosaře, mlynáře, provazníka, 

hlinomaze, neckáře, prachaře či koláře a mnoha dalších. 
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4-4-5 Čarodějnice 

Na naší základní škole se stalo tradicí oslavování Čarodějnic. 

Vzhledem k tomu, že škola leží u obory a vlastně v Praze, není možné nikde 

v její blízkosti rozdělávat ohně a proto tento den slavíme „sletem čarodějnic". 

Děti si připraví masky doma se svými rodiči a přinesou šije v daný den do školy. 

Na první vyučovací hodinu většinou připadne převlékání a maskování. Některé 

děti přijdou přestrojeni v kostýmu již ze svých domovů. 

Druhou nebo třetí vyučovací 

hodinu přicházejí přestrojené děti 

na hřiště, kde je čeká řada soutěží. 

Nejoblíbenější soutěž je let na 

koštěti po školní běžecké dráze. 

Při této akci samozřejmě 

nesmí chybět vyhodnocení 

nejošklivější a nejhrozivější 

čarodějnice. V prvních ročnících 

akce se děti i maminky domnívaly, že musí vyhrát ta čarodějnice, která má 

nejkrásnější kostým, nejlépe zakoupený v obchodě nebo zapůjčený v půjčovně. 

K nelibosti dětí byl oceněn ten, kdo si kostým zhotovil sám nebo s maminčinou 

pomocí. Důležitý je vtip a originalita. Každý porotce (dospělí i zástupci starších 

dětí) má jiný názor na hodnocení a proto z každé třídy bývá vybíráno pět dětí 

bez udání pořadí. Akce má u dětí velký úspěch a často ji navštěvují i maminky. 

Zkušenosti: 

Akce „Slet čarodějnic" se stala velice oblíbenou. Na I. stupni mívají 

kostým všechny děti, ale pokud se stane, že na akci zapomenou, zapojí 

se do Jetu"s vypůjčeným šátkem a koštětem. 

Obr. 95 Slet čarodějnic 
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Souhrnné hodnocení výsledků práce 

Zahájení školního roku je obdobím, které přináší řadu plánů a nápadů pro 

nadcházející školní rok. Ještě před mnoha lety jsem se snažila mít podrobně 

vypracovaný tematický plán, ale například v předmětu praktické činnosti jsem 

často zapomínala na věkové zvláštnosti dětí, pro které byl plán tvořen. Často jsem si 

neuvědomovala, že děti, které mají hodinu praktických činností týdně, nejsou 

schopny zvládnout úkoly tak dobře jako děti, které se rukodělnou činností běžně 

zabývají v různých kroužcích a zájmových útvarech, a to často i několik let. 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo to, abych zpracované materiály 

daného tématu mohla v dalších letech využívat při své činnosti ve škole a aby se 

tato práce také stala zdrojem inspirace pro mou práci s dětmi. 

Teoretickou i praktickou část jsem rozdělila na úseky, které korespondují se 

školním rokem. V teoretické části jsem rozpracovala témata související s lidovými 

tradicemi a řemesly tak, jak by bylo možné je zařadit do Školního vzdělávacího 

programu. Dále jsem uvedla náměty, které by mohly být zařazeny do ročních 

tématických plánů. Tematické plány předmětu praktické činnosti je možné 

každoročně měnit s ohledem na schopnosti dětí v dané třídě, ale i na zaměření 

vyučujícího pedagoga. Je vhodné sestavit tematický plán tak, aby bylo možné i 

v průběhu roku uskutečnit případné změny (neuvádět konkrétní výrobky, ale 

například - prosinec: práce s kukuřičným šustím). 

Při ověřování jednotlivých technik jsem zjistila, že není jednoduché vždy 

Plně dodržovat zásady lidových technik. Například zdobit velikonoční vajíčka 

s ohledem na lidové tradice je na i. stupni ZŠ velice obtížné (práce s voskem, 

drátkem, jezerní sítinou). Z tohoto důvodu bych při zdobení vajíček doporučila jiné 

techniky. Zvláště vhodné je lepení, kreslení či malování. 

Seznamování dětí s oblastí lidových tradic bylo velice zajímavé. Uvědomila 

Jsem si, že pro mnohé děti bylo mnoho činností neznámých. Většina dětí například 

Nepomáhá maminkám s pečením drobného pečiva, a proto i tato běžná činnost byla 

Pro děti něčím novým, zajímavým. Ověřování některých námětů jsem realizovala s 
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„dobrovolníky" v době mimo vyučování. Na tyto akce se vždy dostavila většina dětí 

ze třídy, což mě velice těšilo. Pozitivně na tyto činnosti reagovali i rodiče. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo ověřit, zhodnotit a navrhnout 

zařazení činností souvisejících s lidovými tradicemi a řemesly do Školního 

vzdělávacího programu. Pro mě je však nejdůležitější zjištění, že tato oblast se i 

dětem jeví jako zajímavá a přitažlivá. 
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r-w / v 
Zaver 

Lidové tradice, obyčeje i řemesla mají v našem životě nezastupitelné místo. 

Sklizní úrody končí celoroční práce na polích a nastává čas odpočinku. Přichází 

advent a jeho vyvrcholením jsou Vánoce. Je to období, kdy se člověk zamýšlí nad 

sebou samým, nad vztahem ke svým blízkým, nad zlem i dobrem a vůbec nad vším 

kolem nás. Vánoce mají výjimečnou atmosféru, kterou můžeme ještě znásobit tím, 

že si v rodinách, ale i ve školách připomeneme zvyky našich předků. 

Jarní období a Velikonoce se nesou ve znamení příchodu jara. Úkolem nás 

dospělých je děti s těmito tradicemi seznamovat. Nejedná se pouze o Vánoce nebo 

Velikonoce, ale především o lidovou moudrost , se kterou se setkáváme 

v činnostech našich předků. 

Všechny tyto svátky a lidové obřady většinou vznikaly v úzké návaznosti 

s přírodními zákonitostmi. Právě ty se ale z dnešního uspěchaného 

a přetechnizovaného světa vytrácejí, proto je důležité si prostřednictvím 

přírodních materiálů a výrobků z nich „naši" minulost neustále připomínat. 

Jako hlavní úkol v předmětu pracovní činnosti a v oblasti lidových tradic se 

jeví to, abychom v dětech probudili zájem o přírodu, přírodní materiály a lidovou 

tvořivost. 

Po několika letech práce s dětmi mohu konstatovat, že mají zájem o přijímání 

informací z uvedených oblastí. 

Nyní, když píši závěrečné části této práce, nastal čas adventu. S dětmi jsem 

vytvářela adventní věnce zdobené přírodními materiály. Na věnce jsme mezi jinými 

Materiály připevňovali i koření (skořici, badyán). Ve třídě v jeden okamžik nastalo 

naprosté ticho, které bylo narušeno výrokem „tak takto by měly všude vonět 

Vánoce". Všechny děti se slovy souhlasily a dožadovaly se stejné vůně na svém 

věnci. Já jsem si opět potvrdila názor, že pokud dětem předložíme krásu přírody, 

budou ji s radostí přijímat. A proto má smysl se oblastí lidových tradic a obyčejů 

Zabývat a děti s ní seznamovat. 
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Příloha č. 2 

Vvrobkv z makovic 

A - na celou makovici je nalepena Qepidlem Herkules) barevná pentle a v jejím 
okolí mák. 

B - část makovice je odříznuta, opět polepena pentlí a mákem a uvnitř, kolem 
řezu je přilepena bavlněná krajka. Mák je možné nahradit umělým barevným 
pískem, který „ladí s pentlí". 

C - zde je odříznuta opačná část makovice než u obr. B a je polepena opět 
bavlněnou krajkou. Uvnitř zvonečku je přivázána jeřabina. 

Z makovic je možné vytvářet rozličná 

zvířátka. K zimnímu období se hodí 

rybičky, ale také prasátka. Tvoříme je 

polepováním bavlněné krajky nebo plsti. 



Z makovic je možné tvořit vázičky, které 

naplníme přírodninami. Je možné využít 

šípky, jeřabiny, trnky, různé druhy trav 

i sušených květin. 

Makovice nám může posloužit k výrobě 

košíčku, který opět vyplníme sušenými 

přírodninami. Ucho košíčku je možné 

vytvořit z rozžehlené slámy (je velmi 

jemné) nebo z papírového provázku 

či hoblin. 



Příloha č. 3 

Mikulášské pečivo 

Nejčastěji se zhotovovaly postavičky čertů, andělů či Mikuláše. Oblíbené byly 
rozličné pletence a tvaiy zvířátek. Těsto mohlo být „perníkové" nebo také 
„preclíkové". 

Těsto „preclíkové" 
500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 1 lžička krupicového cukru, 125 g tuku, 
3 dl piva (možno nahradit vodou nebo mlékem), 2 žloutky, sůl, mletý pepř, 
drcený kmín, tuk na vymazání plechu, žloutek a mléko na potření těsta. Na 
posypání mák, celý kmín, sezamová semínka, hrubá sůl. 

Kdo mouky rozdrobíme droždí, přidáme cukr, malé množství piva a lehce 
zahrneme moukou. Nádobu přikryjeme a necháme na teplém místě vykynout. 
Dále přidáme tuk, žloutky a špetku soli. Vypracujeme těsto, z kterého pak 
vyválíme menší pramínky a z nich tvoříme figurky. 

Figurky dáme na tukem vymazaný plech, potřeme žloutkem, který jsme 
rozmíchali s trochou mléka. Dozdobíme mákem, kmínem nebo hrubou solí 
a pečeme v předem vyhřáté troubě. 





Příloha č. 4 

Slané těsto 

Slané těsto vyrobíme z následuiících surovin: sůl, hladká mouka, voda (isou 

návodv, kdv se do těsta přidává i lepidlo na tapetv). 

Do mísu dáme mouku a stejné množství soli a postupně přidáváme vodu. 

Hněteme těsto, které nesmí být příliš měkké ale ani příliš tvrdé. Mělo bu být 

„elastické". Na hnětení si dáváme zaležet, nespěcháme. Před zpracováním je 

vhodné nechat těsto asi dvě hodinu odpočinout, ale není to nutností. 

Pokud se těsto lepí na ruce , přidáme trochu mouku. Jestliže je těsto tuhé, 

přidáme vodu. 

Sušení výrobků: 

Výrobky sušíme v troubě při velmi nízké teplotě. Jakmile dokončíme figurku, 

ihned ji vložíme do trouby. Na začátku sušení necháme dvířka trouby mírně 

otevřená, aby se na povrchu výrobku nevytvořily bubliny. 

, Sušíme asi 30 minut a poté výrobky rozložíme na dřevěnou podložku nebo 

silný papír (karton). 



Příloha č. 5 

Vánoční perníky 

Návodů na drobné perníčky je velmi mnoho, ale já používám již několik let 

následující: 

íoo g medu, 250 g moučkového cukru, 50 g másla, 2 vejce, 2 žloutky, 2 kávové 

lžičky jedlé sody (bikarbona), 1 lžíce mléka, 2 lžíce mletého koření (hřebíček, 

anýz, nové koření, skořice, badyán, fenykl nebo je možné zakoupit koření 

na vánoční perníky), 650 - 400 g hladké mouky, sádlo na vymazání plechů, 

rozšlehané vejce na potření perníčků. 

Na polevu: 140 g moučkového cukru, 1 bílek, 1 kávová lžička citrónové šťávy, 

1 lžička Solamylu. 

Postup při zpracování těsta: 

Ve vodní lázni rozpustíme máslo, med, přidáme cukr, mléko, rozšlehaná 

vejce. Po rozpuštění přísad necháme hmotu vychladnout. Po vychladnutí 

přidáváme mouku smíchanou se sodou a s kořením. Mouku přidáváme 

postupně, na vále při hnětení. Těsto zpracováváme tak dlouho, dokud se nelepí 

na ruce a na vál. Mělo by být vláčné. Těsto dáme do mikrotenového sáčku (nesmí 

oschnout) a pro zpracování si ho odebíráme po částech. S tímto těstem je možné 

ihned pracovat, aleje také možné ho uložit na několik dní do chladničky.. 

Z těsta vyválíme plát silný asi 5 mm (podle velikosti tvarů i silnější). 

Vykrajujeme tvary, které pokládáme na dobře vymazaný plech. Nedáváme 

je příliš blízko sebe, protože těsto nabude a tvary by se mohly slepit. Nemáme-li 

formičky, vykrajujeme tvary podle papírových šablon (pozor, musíme 

je pomoučnit, aby se nám nepřilepily k těstu). 

Vše dáme do vyhřáté trouby. Před dopečením potřeme perníčky 

rozšlehaným vajíčkem a ještě na krátkou chvilku je vrátíme do trouby. Perníčky 

jsou krásně lesklé. 



Postup při výrobě polevy: 

Prosejeme 2x - 3x moučkový cukr, který třeme společně s bílkem, citrónovou 

šťávou a Solamylem, tak dlouho, dokud není hmota hustá a dobře držící tvar 

(vařečkou si uděláme „stopu" , která se nesmí rozlévat). Je-li poleva řídká, 

přidáme cukr, je-li hustá, přidáme pár kapek citrónové šťávy. 

Dříve se perníky zdobily pomocí pergamenových kornoutů. Já však využívám 

mikrotenový sáček, kterému po naplnění polevou ustřihnu růžek. Vznikne 

„malinký" otvor, kterým prochází poleva (po mírném stisknutí sáčku). 

Okraje perníků se obvykle lemují jednoduchými čarami. 
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Velmi úspěšnou akcí byla výroba 

kašírovaných králů. Na tělo děti využily 

staré noviny, na hlavu bílý papír 

(kancelářský), který jsme polepovaly 

toaletním papírem namočeným v lepidle 

na tapety. 

Uvedená dílka vyráběly děti v 5. třídě. 

Postavičky byly dozdobeny oděvem 

a korunkou. 

Králové mají své místo na výstavě 

„Vánoce ve světě", kterou pořádá naše škole 

tento školní rok (2006-2007) v Muzeu 

v Uhříněvsi. 

Zastupují Guineu, kde nosí dárky dětem 

7. ledna právě Tři králové. 

Příloha č. 6 

Kašírovaní Tři králové 

A 



Příloha č. 7 

Vvroba „iidášků" 

Na výrobu potřebujeme: 50 dkg hladké mouku, 5 dkg měkkého másla, 

4 dkg krupicového cukru, 2 žloutky, V4 l mléka, špetka soli, 5 dkg droždí. 

Do rozpuštěného másla vlijeme vlažné mléko. Přidáme vše ostatní, s výjimkou 

mouky, které přidáme pouze část. Necháme vykynou. Po vykynutí přidáme zbytek 

mouky a vypracujeme tužší těsto. 

Na vále ještě přepracujeme a tvoříme válečky. Z válečků pak jidášky různých 

tvarů ( figurální, točenice). Na plech vymazaný sádlem klademe jidášky, které 

potřeme rozšlehaným vejcem. 

Příloha č. 8 

KVnuté fhouskové) těsto 

Na výrobu potřebujeme: V4 l mléka, 2 lžíce oleje, 1 kostka cukru, špetka soli, 

5 dkg droždí, polohrubá mouka. 

Mléko, olej, cukr, sůl, droždí a dvě hrsti mouky dáme do mísy, zamícháme 

a necháme vykynout. Po vykynutí přidáváme postupně mouku - tolik, aby se 

těsto dobře tvarovalo. Opět necháme vykynout a před tvořením výrobků ještě 

přepracujeme. Hotové výrobky dáme na plech a potřeme rozšlehaným vajíčkem. 

Pečeme v mírně vyhřáté troubě. 



Příloha č. 9 

Motiw velikonočních vaiíček (perník) 

Nejčastějšími motivy velikonočních perníků jsou vajíčka, ptáčci, holubičky, 

motýli, květiny a vlastně vše, co připomíná jaro. 

U perníkových květin a zvířátek mají děti představu jak je nazdobit. Tvary 

vajíček jsou pro ně složitější. 






