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Lidové tradice, zvyky a pověry
Lidové tradice, zvyky a pověry na naší škole
druhá část ročního projektu
Vážení čtenáři, v prosincovém Zpravodaji
jsme Vás seznámili s projektem naší školy
„Lidové tradice a zvyky“. První část jsme splnili
dobře a se stejnou chutí se vydáváme i za jarními
zvyky a tradicemi naší země. Zvládli jsme se
připravit na Masopust a chystáme se i na
nejkrásnější svátky jara Velikonoce.

kněz činí věřícím kříž na čele, řka: "Pomni,
člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš".
Masopustní veselice
veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici
medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj, medvěde,
karneval se povede.
Helena Gáborová

Masopust
Jakýmsi předělem mezi zimním časem a
časem probouzející se přírody je masopustní
období. Jeho délka se určuje podle Velikonoc,
začíná na Tři krále a končí v úterý před Popeleční
středou, po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Český název není třeba vysvětlovat. Je to složenina dvou slov maso a půst, které
vyjadřovaly následující období tj. období střídmosti v zábavách i ve stravování.
Původ této „nejdelší veselice v roce“ sahá až
do dob pohanských a souvisel s oslavou končícího
zimního období předjařím a nadějí na příští úrodu
a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí,
tanec a zpěv, jídlo a pití, se spoustou taškařic,
legrácek a přemírou bujarosti to vše od pradávna
provází masopust. Masopustní obchůzky se
držely na vesnicích i v městech, mezi chudinou i
šlechtou. Tučný čtvrtek je poslední čtvrtek před
masopustní nedělí, jehož charakteristickým
znakem je hodování. Taneční neděle byla
zasvěcena tanci, zábavám a plesům. Protože
zemědělské práce ještě v tuto dobu nezačínaly, byl
na zábavu dostatek času. Masopustní pondělí
(mužovský bál), byl název pro taneční zábavu,
kam mohli jen ženatí a vdané. Popeleční středa
její název pochází od svěceného popelu, kterým

Příloha 1

OZ 78-2012

Zvyky
Ráno na maškarní úterý před započetím
obchůzek bývalo někde zvykem, že se celý
průvod vydal nejdříve k obydlí starosty a
oficiálně, samozřejmě, že s různými žertovnými
průpovídkami, žádali starostu o povolení této akce
a vydání práva. Veselá masopustní společnost
obcházela stavení po stavení s bujarým zpěvem a
tancem. Nesla si s sebou šavle, na které se
navlékla darovaná slanina a klobásy, a také koše
na vejce a jinou koledu, kterou si vysloužila. Večer
pak při muzice se ze všeho udělala hostina.
V některých oblastech se držel zvyk „Stínání kohouta. Byla to masopustní venkovská zábava
mládeže, kdy po „obžalobě“ plné žertů a narážek
byla provedena opravdová „poprava kohouta“.
Jinde se zase bavili symbolickou porážkou
Kobylky. Figurína Kobylky předstoupila před
soud, kde bylo předneseno v žertovné podobě její
provinění. Ortelem bylo přetnutí žíly, po kterém se
svalila na nosítka. Zázračné oživnutí způsobil
speciální hospodský přípitek.
Babský mlýn byla zase symbolická stavba,
do které chlapci za smíchu a povyku strčili
chycené „staré báby“ a mlýn je přemlel na
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„mladé“ (uvnitř byly nachystané dívky převlečené za báby).
Hlavním aktérem masopustní obchůzky
zejména na severní Moravě byla maska medvěda,
kterou ostatní maškary doprovázely. Medvěda
vodil na řetězu medvědář a za bručení a
neposlušnost ho trestal býkovcem. U každého
domu se zastavili na tanec s hospodyní.
Tradice Masopustu a s ním i karnevalu jsou
našim žákům velice dobře známé. Již pátým
rokem jsme se 19. února zúčastnili akce ZOO a BZ
města Plzně „Český rok na vsi“, průvodu masek
z Vinic na statek Lüftnerka, kde děti zhlédly
místní zvyk stínání hlavy slaměného kohouta.
Soutěžili také v přetahování jara se zimou, kde
samozřejmě zvítězilo přicházející jaro. Pak následoval průvod masek zoologickou zahradou
ke Kalikovskému mlýnu, kde proběhlo zapálení a
topení Morany. I když nás během odpoledne
provázel déšť, sníh i sluníčko, přesto si děti
odnesly pěkné zážitky. Masopustem jsme se
rozloučili se zimou a již se chystáme na
Velikonoce.

Velikonoce
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem je nazýváme Svátky jara.
V minulosti bývaly významnější než Vánoce.
Slaví se po jarní rovnodennosti, první neděli po
jarním úplňku a tímto způsobem stanovená neděle
může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky
křesťanské církve. Jsou spojené s památkou
umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání. Silnou tradici měly Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapůvodně tento
svátek souvisel se svátkem nomádských pastýřů a
byl spojen s obětováním mladých zvířat,
především beránka. Měl pravděpodobně
návaznost na židovský sedmidenní svátek Pesach,
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kterým si Židé připomínali vysvobození
z egyptského zajetí.
Poslední týden před Velikonocemi se
nazývá pašijový týden. Modré pondělí, Žluté
úterý v tyto dny se ve všech chalupách uklízelo. O
Škaredé středě se nesměl nikdo na nikoho mračit,
aby se nemračil po celý rok. Na Zelený čtvrtek
bývá zvykem připravovat jídlo ze zeleniny a
bylin, aby byl člověk po celý rok zdráv. Velký
pátek je den ukřižování Krista, den hlubokého
smutku. O Bílé sobotě se světí oheň před kostelem
a opět se rozezní zvony. Velikonoční neděle je den
Zmrtvýchvstání Krista, vrcholí velikonoční
svátky a končí půst.
Velikonoční pondělí je spjato s velikonoční
pomlázkou. Jedná se o obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je zdobená stuhami a je symbolem
předávání síly, zdraví, svěžesti. Šlehány jsou
dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné.
Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.
Na období Velikonoc vítání jara se již po
letošní tuhé zimě zvlášť všichni těšíme. Těšíme se
na jarní výzdobu školy, povídání o Velikonocích a
především na jarní dny. Žáci již malují
velikonoční kraslice a skládají kratičké básničky
o jaru a Velikonocích. Jako každým rokem vyzdobíme pečovatelský dům dětskými obrázky, a
svými básničkami děti potěší babičky a dědečky.
Malé veršíky složili žáci 3. B i pro Vás,
vážení čtenáři. Všichni žáci společně s vyučujícími Vám přejí krásné Velikonoce, hodně
sluníčka a ještě víc zdraví.
Marie Kilbergerová a žáci 3. B
Velikonoce
Kropenatá slepičko,
jaké mi dáš vajíčko?
Jé, to bude překvapení,
vyřádím se při barvení.
Jan Knödl

