
Ahoj děti,

nemohly jsme se dočkat, až vám prozradíme VELKOU NOVINU,
představte si, že do naší školky se přišel na vás podívat,
hádejte, kdo?

Na procházce v lese,

křoví se tam třese.

Vykoukla ven hlavička

malinkého …………… (zajíčka).

Ano, přesně tak ZAJÍČEK, spíše tedy zaječice – zaječí maminka
a nebyla sama, poslouchejte, co nám pověděla:

„Narodili se mi tři zajíčci-březňáčci hned časně zjara a brzy
po narození se učí „zaječímu chování“ – panáčkování,
kličkování, metání kotrmelců, to aby se jim vyhnula
nebezpečí“.

My jsme malí ušáci,

nemáme nic na práci.

Trénujeme běh a skoky,

přes pařezy, přes potoky.

Učíme se kotouly,

nekoukáme na bouli.

„Chtěla jsem se podívat na děti ve školce a pochlubit se jim,
jenže tady nikdo není, to je škoda.“, říkala nám maminka
zaječice.

Víte, děti, co se malí ušáci ještě naučili? Tuto krásnou
zaječí koledu:



Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesu kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

a já řekl: „Ne, ne, ne!“

Na dvorečku za potokem

mám já strýce králíčka,

tam já nosím každým rokem

malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody,

dám mu kopu vajíček.

To nám, děti, připomíná, že se blíží VELIKONOCE – svátek,
kterým oslavujeme příchod dlouho očekávaného jara, které k nám
přišlo nejen s datem 20. března, jak jsme vám psaly v minulém
dopisu, ale to pravé a konečně opravdové jaro už cítíme venku
na každém kroku. Sluníčko nám krásně hřeje a jaro začíná hezky
venku pracovat. K práci mu zpívají ptáci, kteří se k nám
vrátili z teplých krajin, aby tomu jaru šla práce pěkně od
ruky. Ale to my už všechno víme, co jaro musí vše v přírodě
zařídit.



Velkou práci nemá jenom jaro, ale i my lidé, my se na to jaro
musíme také pěkně připravit. Víte, jak se dříve na příchod
jara připravovali naše prababičky a pradědečkové a jak se
chystali na oslavu jara – na Velikonoce?

Před Velikonočním pondělím, kdy kluci chodí hodovat
s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami,
předcházejí velké přípravy. Každý den v týdnu před
Velikonocemi má i své významnější označení, než kterýkoli
běžný den:

Modré pondělí - na Modré pondělí se kostely zdobily modrým
suknem, ale nekonaly se žádné zvláštní obřady.

Žluté úterý - to se v chalupách uklízelo a smejčilo.

Škaredá středa – to se nikdo nesměl na nikoho mračit, aby se
nemračil po celý rok.

Zelený čtvrtek – bývalo zvykem připravovat jídlo ze zelené
zeleniny nebo bylin (špenát, mladá kopřiva), aby byl člověk po
celý rok zdráv. V kostelech zmlknou zvony a až do Bílé soboty
je zvonění nahrazováno zvukem hrkaček (říká se, že zvony
odletěly do Říma). Chodilo se s hrkačkami, klapačkami,
řehtačkami – zvukem se vyhánělo všechno zlé z domů, včetně
hmyzu a myší. (zkuste také zahrkat jako hrkačka: hrrrrrr,
trrrrr, brrrrr, vrrrrrr …)

Dnes nám zvony ze všech věží

odletěly do Říma.

Kdo nevěří, ať tam běží.

Slet zvonů už začíná.

Čím teď u nás bez těch zvonů

odzvoníme poledne?

Odzvoníme. Věřte tomu.

Ruce máme dovedné.



Roztočíme o poledni

řehtačky a klapače.

A ti kluci neposední,

ti je umí roztáčet!

Běží tetka ze stavení,

že ten rámus nesnese.

Že to není k vydržení.

Zvony, honem vraťte se!

Velký pátek – ráno je třeba se umýt v potoce (ochrana proti
nemocem), nesmělo se prát prádlo, je to jediný den v roce, kdy
země otevírá a vydává své poklady.

Pojďte hledat poklady.

Najdeme jich hromady,

protože na Velký pátek

všude, kam se podíváte,

hory zlata, hory stříbra.

Stačí jenom správně vybrat

pravé místo v pravou chvíli.

Nic nenajde, kdo se zmýlí.

Bílá sobota – doma se uhasila ohniště, zpět se rozezněly
zvony.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)- tento den vrcholí
velikonoční svátky, končí půst, peče se beránek, mazanec,
chléb.



Velikonoční pondělí – obchůzky s pomlázkou, ale to jsme si už
říkali výše. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a
svěžesti, omlazení, šlehány jsou ženy a dívky, aby byly
zdravé, veselé a pilné.

Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří.

Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.

Co je to?  (vajíčko)

……. a to je odměnou koledníkům za pomlázku. Je malované a je
symbolem plodnosti, úrodnosti, narození, návratu jara a jeho
skořápka symbolizuje bezpečí. Červená vejce byla
nejoblíbenější, nazývala se „krasnaja“ (odtud zřejmě vznikl
název kraslice, ale možná i od slova „krásniti“ či
„krásliti“).

Také se říkávalo, že:

je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. Když na Velký
pátek hřmí, na poli se urodí a omrzne-li na Velký pátek
stromový květ, nebude ten rok ovoce – to jsou lidové
pranostiky.

Tak takto se na Velikonoce připravovali kdysi naše prababičky
a pradědečkové, a protože se chystali na svátek jara každým
rokem, vznikly tak velikonoční zvyky a tradice, které
přežívají dodnes.

A co vy, děti, jaké zvyky a tradice dodržujete o Velikonocích
u vás doma?

Budete také péct beránka nebo mazanec? Nezapomeňte si doma
s maminkou vysít oseníčko, abyste si ho mohly hezky vyzdobit,
jako jsme to dělávali ve školce. Například kraslicemi,



velikonočním zápichem ve tvaru slepičky, zajíčka, kuřátka atd.
Nějaké pěkné nápady vám zasíláme. Už se moc těšíme, až nám
zase pošlete nějaké fotky, abychom se mohly podívat, jak se
vám to podařilo.

Nakonec máme pro vás ještě jedno PŘEKVAPENÍ, děti. Zaječí
maminka a její ušáčci pro vás do školky přinesli malé poklady
a ukryli je na naší zahradě. Ale nebude to tak jednoduché, vy
si svůj malý poklad musíte najít samy. Prozradíme vám teď, jak
si ho najdete. Nebo víte, co? Zaječí maminka vám to prozradí
sama. Tak bedlivě poslouchejte.

„Milé děti, mí malí zajíčci – březňáčci vám na vaší zahradě
ukryli malé překvapení, jak už víte. Ten nejmenší s červenou
mašličkou kolem krku jej schoval pro Berušky. Cestičku
k pokladu pro Berušky vyznačil červeně podle své mašličky.

Pro děti z Kytiček je poklad ukryt na konci cesty, kterou
vyznačil prostřední zajíček barvou své mašličky a to zelenou.

No a pro naše předškoláčky z Motýlků přichystal tajný úkryt
nejstarší ze zajíčků a najdete ho, když půjdete cestičkou
lemovanou barvou žlutou.

A ještě jedno důležité upozornění - start vašeho pátrání
začíná na Velikonoční pondělí (5.4.2021 a brána bude otevřena
od 9.30 do 15.30h.), a to od hlavní brány do školky, u které
vás přivítám. Budu tady na vás čekat už od Modrého pondělí,
tak se na mně můžete jít podívat, až budete na procházce
s rodiči nebo babičkou a s sebou mi můžete přinést třeba
nějakou velikonoční ozdobu, např. kraslici z papíru a pověste
ji vedle mě na bránu, abych to tu měla ještě veselejší. Paní
učitelky mi také tady pověsily kraslice a je na nich pro vás
napsáno pozdravení, tak ať vám to nějaký dospělák přečte.

Doufám, že se vaše pátrací akce vydaří a své překvapení
najdete. A ještě než se ze zahrady vydáte zpět domů,
nakreslete mi obrázek na to veliké bílé plátno, které najdete
na zemi u zahradního altánu, to mě moc potěší.

Už se na vás moooooc těším.“


