
MILÉ DĚTI,  

OD 11. 4. DO 14. 4. NÁS ČEKÁ BAREVNÝ TÝDEN V MŠ  

(KAŽDÝ DEN DEJTE PROSÍM DĚTEM NĚCO BAREVNÉHO NA SEBE ) 

Každý ze dnů velikonočního týdne má svůj název a také význam. Některé dny jsou méně významné, jiné v sobě skrývají důležité historické události a symboliku. 

Co se odehrálo v těchto dnech a jaké tradice a zvyky se dodržovaly v minulosti a jaké se dodržují dnes? 

Květná neděle 

Květná neděle má hned několik různých názvů, říkalo se jí také Květnice nebo Beránkova či Palmová neděle. V tento den v kostelích světí ratolesti, nikoliv však v palmové, ale v našich 

končinách se jedná hlavně o kočičky nebo například větvičky břízy či  vrby. Mezi tradiční zvyky Květné neděle patří nošení nového oblečení a zákaz pečení. Podle pověr by se pak 

zapekly i květy na stromech a nebyla by žádná úroda. 

Hospodyně by měly zahájit velký úklid.                        

(žluté úterý)  

Jedná se o vymetání pavučin a prachu ze všech koutů v domě.  

. (šedá, nebo černá) Mezi hlavní zvyky patří vymetání sazí z komína a pečení Jidášů, sladkého pečiva, které se snídá na Zelený čtvrtek.  

Zelený čtvrtek 13.4. 

Připravují se zelené pokrmy, nejčastěji z jarních bylinek (kopřivy, špenát, pažitka) a snídají se jidáše. O Zeleném čtvrtku zároveň začíná velikonoční triduum. 

Velký pátek  - státní svátek MŠ uzavřena 

Podle pověstí se na Velký pátek otevírají, dějí zázraky a otevírají poklady. To se prý projevuje různými puklinami ve skalách či v zemi, odkud vychází světlo. 

Bílá sobota - Co se týče světských zvyků, o Bílé sobotě jich bylo hodně. Bylo zvykem, že se vymetal hmyz z domu za zvuku kostelních zvonů nebo že se před kostelem pálily ohně, do 

nichž lidé nosili polínka ze svých domovů. Lidé také třásli s ovocnými stromy, aby byla dobrá úroda. 

Velikonoční neděle- Po půstu se může opět začít jíst maso, a tak se na Boží hod jedly k obědu bohaté masové pokrmy. Na Boží hod je rovněž zvykem péct beránky a mazance, chlapci 

zase pletou pomlázky na Velikonoční pondělí. 

 Velikonoční červené pondělí – státní svátek MŠ uzavřena  

  



 


