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Úvod 
Vážení rodiče, milé děti! 

Doufáme, že jste si hezky užili „Drásovskou cestičku“ a vyluštili naši tajenku. Teď už tedy víte, o čem 

bude náš „speciál“. Dozvíte se v něm něco o velikonočních tradicích a zvycích, najdete tu také 

zajímavé recepty a nebudou chybět ani náměty na velikonoční výzdobu a zdobení vajíček.    

I když budou letošní Velikonoce jiné než obvykle kvůli epidemiologickým opatřením, přece jen se 

snad už dočkáme zlepšení celkové situace a jarního počasí. 

Snad i my přispějeme tímto časopisem k jarní a velikonoční náladě a vy si s dětmi užijete určitě 

spoustu legrace. 

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE VŠEM! 

 

                                 přejí všechny zaměstnankyně MŠ Drásov 

 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 2 

Předvelikonoční období ........................................................................................................................... 3 

Pašijový týden ......................................................................................................................................... 4 

Symboly Velikonoc ................................................................................................................................. 5 

Barvení kraslic ......................................................................................................................................... 6 

Velikonoční pranostiky ........................................................................................................................... 7 

Velikonoční říkadla ................................................................................................................................. 8 

Velikonoční recepty ................................................................................................................................ 9 

Velikonoční inspirace ............................................................................................................................ 12 

Velikonoční omalovánky ...................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Předvelikonoční období 
 

První postní neděle - PYTLOVÁ 

Jmenuje se podle oblečení z pytloviny, které si lidé oblékají v období velikonočního půstu. 

Také je nazývána LIŠČÍ. Říká se jí tak proto, že o sobotní noci 

hospodyně dětem tajně napečou křupavé preclíčky sypané polí a 

mákem. Navlékají je na vrbové proutky svázané červenou pentlí a 

rozvěšují je kolem stavení. Děti věří, že jim je nadělila kmotra 

liška a ráno se  

je vydají hledat. 

 

Druhá postní neděle - SAZOMETNÁ 

Na Sazometnou neděli se dělá velký úklid a vymetají se komíny. Někde ji nazývají podle 

slovanského jídla „pražma“ Pražná neděle. 

 

Třetí postní neděle - KÝCHAVÁ 

Kolikrát si v tuto neděli kýchneš, tolika let se dožiješ. Pokud uděláš třikrát v tento den 

HEPČÍ, budeš celý příští rok zdravý. 

 

 

Čtvrtá postní neděle - DRUŽEBNÁ  

Družebná neděle se jmenuje proto, že v tento den si mohou 

všichni zazpívat a potěšit se. Pečou se koláče „družebnáče“, které 

mají děti moc rádi. Pochutnej si na nich s námi! 

 

 

Pátá postní neděle - SMRTNÁ 

Název této neděle je odvozen od 

zvyku vynášení Moreny. Je to figura ze slámy a hadrů 

připevněná na tyči a znázorňuje končící zimu. Děti ji vynášejí 

za zpěvu písní za vesnici. Tam ji pak spálí nebo hodí do vody 

a tím vyhánějí zimu.  

 

 

 

 

 

Šestá neděle postní - KVĚTNÁ 

Na Květnou neděli se světí větvičky vrby jívy zvané „kočičky“, které připomínají příjezd 

Krista do Jeruzaléma. Posvěceným větvičkám je přisuzována kouzelná moc. Děti věří, že je 

ochrání před zlými kouzly a čáry, a proto si je na jaře dávají doma na ozdobený stůl. 
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Pašijový týden 
Je poslední týden před Velikonocemi. Pašije v překladu znamená utrpení Ježíše Krista. Podle tradice 

bychom měli jíst pouze jednou denně, a to většinou polévku s chlebem nebo brambory s mlékem. 

Také bychom se měli držet následujících tradic: 

Modré pondělí a Šedé úterý 
Tyto dny bychom měli věnovat svátečnímu úklidu. 

Škaredá středa 
Když se na škaredou středu zamračíš, budeš se mračit po celý rok. V tento den začni malovat 

velikonoční vajíčka. 

Zelený čtvrtek 
Lidé jedli jídlo, které mělo zelenou barvu, například špenát nebo zelí, a jidáše pomazané 

medem. Lidé věřili, že pak budou zdraví celý rok. 

Mezi první jarní bylinky patří ,,Kopřiva dvoudomá“. Při zpěvu Gloria večerní mše zvoní 

zvony a pak se odmlčí až do Gloria Velikonoční vigilie. Zvony odlétají do Říma. Zapovězený 

zvuk zvonů a zvonků je nahrazen dřevěnými klepači nebo řehtačkami. Na konci mše se 

odnáší eucharistie mimo svatostánek na jiné vhodně upravené místo v kostele. Znázorňuje se 

tak odchod Ježíše z Večeřadla do Getsemanské zahrady. 

Velký pátek 
S Velkým pátkem je spojeno mnoho pověr, je to den nadpřirozených sil. Především je Velký 

pátek dnem přísného půstu a hlubokého smutku, protože se připomíná ukřižování Krista. 

- Oděv ušitý nitěmi spředenými v tento den chrání před zlými duchy. Nesmí se také nic 

darovat ani půjčovat, protože tyto předměty mohou být očarovány. 

- Známou pověrou je, že v tento den se země otevírá a vydává poklady. Místa s poklady 

můžeš najít podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Když se vydáš hledat poklad, 

nezapomeň na posvěcené vajíčko, kterým musíš třikrát poklepat na zem, aby se otevřela. 

Bílá sobota 
V tento den se musí pořádně uklidit dům, aby skvěl čistotou, a byl připraven na nedělní 

připomenutí Kristova vzkříšení. Doma se uhasí ohniště a pak je hospodyně znovu zapalují 

žhavými uhlíky z posvěcených ohňů. Nový oheň symbolizuje nový život. V tento den se 

zvony „navracejí z Říma“ a opět se rozezní v plné své kráse. 

Neděle - Boží hod velikonoční 
Boží hod velikonoční je vyvrcholením celých svátků a koncem půstu, které je všude vítáno 

zvoněním, bubnováním a troubením z kostelních věží.  

V tento den je zakázáno pracovat a celá rodina se schází u slavnostního stolu, kde se rovným 

dílem rozděluje vařené vejce. Pokud by někdo z rodiny zabloudil, stačí, aby si vzpomněl        

s kým jedl vejce a bezpečně se vrátí domů. 

Velikonoční pondělí 
S tímto dnem je spojeno nejvíce zvyků a tradic. Chlapci chodí na pomlázku za děvčaty a 

čerstvými metlami s barevnými pentlemi (pomlázkami) z nich vyhánějí nemoci a polévají je 

„živou vodou“. Vyšlehaná děvčata je za to odměňují zdobenými vejci. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gloria
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gloria
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistick%C3%BD_svatost%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%8De%C5%99adlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Getsemansk%C3%A1_zahrada
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Symboly Velikonoc  

Beránek 
Jeho spojení se svátky jara a oslavami zrození 

nového života pochází již z dob, kdy naši 

předkové žili jako kočovní pastevci se svými 

stády ovcí a koz. Později v křesťanské i naší 

lidové tradici symbolizoval Ježíše a jeho oběť. 

 

Vajíčka 
Protože se z nich rodí 

nový život, malí ptáčci, byla již od nejstarších dob symbolem 

zrození a plodnosti. Kdo dostal vajíčko, dostával s ním i jeho 

kouzelnou živou sílu. Vajíčka určená k darování byla zdobena. 

Nejstarší kraslice= zdobená vajíčka byla zdobena červeně a vždy 

syrová (vařením by ztratily kouzelnou moc). 

 

 

Pomlázka  
Na jaře rašící větvičky a proutky 

symbolizovaly rozkvět nového života. Šlehání 

rašícími vrbovými proutky mělo ženám, jako 

matkám, předat plodivou sílu znovu se 

probouzející přírody.  

Zajíček 
Byl symbolem chudoby, skromnosti, pokory 

a sebeobětování. Zvyk vyprávět dětem, že 

jim velikonoční zajíček přináší vajíčka, k 

nám přišel z Německa. Vznikl tam z 

prastaré legendy, podle které zajíc nosil 

bohyni Ostaře semena a ona je vkládala do 

probouzející země. 
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Barvení kraslic 

Barvení kraslic pomocí laku na nehty 

Co budete potřebovat: 

- jakékoliv vajíčko (bílé nebo hnědé, vyfouklé, syrové i vařené) 

- hlubší misku s vodou 

- barevné laky na nehty 

- párátko 

Do hlubší misky si nalijte aspoň 2-3 cm vody. Do vody nakapeme různé barvy laku, které 

poté zamícháme párátkem, aby nám barvy vytvořily hezké vzory. Vajíčko chytneme do 2 

prstů a jeho polovinu ponoříme do barvy. Barva se nám krásně přilepí na vajíčko. Necháme 

chvíli zaschnout a uděláme to stejné na druhou půlku vajíčka. Vajíčko máme hotové, krásně 

barevné. 

 

Barvení kraslic pomocí pěny na holení a potravinářského barviva 

Co budete potřebovat: 

- jakékoliv vajíčko 

- plochý talíř 

- pěna na holení 

- potravinářské barvivo 

- párátko   Do talířku si našplícháme pěnu na holení, nakapeme do ní potravinářské barvivo. 

Párátkem barvy promícháme. Vajíčko vezmeme do 2 prstů a vyválíme vajíčko v barvách. Je 

žádoucí, aby na vajíčku byl nános pěny. Po půl hodině pěnu setřeme ubrouskem a máme 

krásné vajíčko. 
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Velikonoční pranostiky 

 

                           Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 

 

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý. 

 

                       Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

 

Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. 

 

Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo. 

 

 

Na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší. 

 

                    Omrzne-li na Velký pátek stromový 

květ, neurodí se ovoce. 
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Velikonoční říkadla 
Hody, hody doprovody 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

Já jsem malý zajíček 
Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 

 

Pomlázka 

Pletu, pletu pomlázku, bez nití a provázku. 

Až pomlázku dopletu, zavolám si na tetu.  

Teta pošle strejce, aby přines vejce.  

Strejda vejce přinese, teta košem zatřese.  

Dá mi jedno červené, dá mi jedno zelené,  

dá mi jedno modré, každé bude dobré. 

 

Velikonoční pro holky 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

Slepička 

Kropenatá slepičko, 

jaké  mi dáš vajíčko? 

Jé, to bude překvapení 

nad strakaté přece není. 
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Velikonoční recepty 

Velikonoční beránek z piškotového těsta 
 

 

Suroviny: 

 7 vajec 

 240 g moučkového cukru 

 300 g hladké mouky (pro zdravou variantu můžeme nahradit polovinu mouky žitnou 

celozrnnou moukou) 

 Vanilkový cukr 

 Kůra z citronu 

 

Postup: 

 Žloutky utřeme s moučkovým cukrem do pěny 

 Přidáme vanilkový cukr a nastrouhanou citronovou kůru 

 Z bílků vyšleháme tuhý sníh 

 Sníh přidáme k utřené žloutkové pěně 

 A nakonec lehce vmícháme stěrkou mouku 

 Formu na beránka vymastíme sádlem a vysypeme hrubou moukou 

 Naplníme spodní část formy těstem a přiklopíme horní částí formy 

 Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 200 °C přibližně 45 minut 

 

Nakonec pocukrujeme, dozdobíme oči a čumáček a uvážeme mašličku. 

 

Přeji dobrou chuť! 

 

 Marie Tinková 

Vedoucí školní jídelny 
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Jarní vaječná pomazánka 
Podle receptu Marušky Tinkové 

 

 

Suroviny: 

 100 g pomazánkového másla  

 100 g Lučiny 

 100 g vaničkového tvarohu 

 5 vajec uvařených natvrdo 

 Malá červená cibule 

 Malý pórek 

 Sůl 

 Pažitka 

 

Postup: 

 Do mísy dáme pomazánkové máslo, Lučinu a tvaroh 

 Vmícháme nastrouhaná vejce 

 Přidáme nadrobno nakrájenou červenou cibuli a pórek 

 Podle chutí osolíme 

 Vše zamícháme 

 

Na dozdobení použijeme čerstvou pažitku a jarní cibulku nebo můžeme použít pórek a cherry 

rajčátko. 

 

Přeji dobrou chuť! 

 

 Marie Tinková 

Vedoucí školní jídelny 
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Další recepty podle Zdeňky Špačkové 

 

Velikonoční nádivka 
250 g uzeného masa, 200g vepřového masa, 8 vajec, sůl, pepř, 4 housky nebo rohlíky, trochu 

mléka, různé bylinky a hlavně hrst kopřiv 

Uvařené maso nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Housky či rohlíky 

nakrájíme na kousíčky a zalijeme mlékem. Změklé přidáme k masu a vejcím. Smícháme ještě 

společně se solí, pepřem, pažitkou, petrželkou, kopřivou. Dobře pomícháme. Přendáme do 

zapékací misky a na povrch poklademe kousíčky másla. Pečeme do zčervenání. 

 

 

 

Sirup z mladých kopřiv 
80 stonků kopřiv, 3,5 kg třtinového cukru, 4 bio citróny, 3,5l vody 

Kopřivy propereme ve studené vodě. Kůru citrónu důkladně omyjeme kartáčkem a citróny 

nakrájíme na plátky. Kopřivy vložíme do většího hrnce a zalijeme vodou. Přidáme rozkrájené 

citróny. Vše přivedeme k varu a asi 5 minut povaříme. Vývar i s kopřivami necháme v hrnci 

24 hodin louhovat. Po této době obsah hrnce přecedíme. Do šťávy z kopřiv přisypeme cukr, 

přivedeme za stálého míchání k varu a necháme krátce přejít varem. Kopřivový sirup ihned 

přelijeme do skleněných lahví. Po naplnění lahve ihned zazátkujeme a necháme chladnout na 

vzduchu. 

 

 

 

Ranní zelený nápoj 
1 citron, 2 hrsti špenátu, 1 hrst petržele, ½ salátové okurky, 3-5 cm čerstvého zázvoru, 2 

jablka, 1 tyčka řapíkatého celeru. 

Vše odšťavníme a ozdobíme citrónem. 

 

 

 

 

Jidáše 
1 kg polohrubé mouky 

15 dkg tuku 

10 dkg cukru 

2 žloutky 

5 dkg droždí 

½ až ¾ mléka 

lžička soli 

hrubou sůl, kmín, mák a vejce na potření 

Kynuté těsto uděláme běžným způsobem. Necháme vykynout.  

Vytvoříme z těsta různé tvary, potřeme vejcem a posypeme solí, mákem... 
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Velikonoční inspirace 
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Velikonoční omalovánky 
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