Velikonoce v Mateřské škole Ostrá
Velikonoce jsou v naší mateřské škole především oslavou jara. Poslední březnové dny jsme
využili k přípravě na oslavu těchto svátků. Paní Effenbergerová, maminka naší kamarádky
Aničky, pro nás připravila velikonoční vyrábění, a tak po tři úterky před Velikonocemi jsme
společně tvořili velká díla.
Během prvního setkání jsme barvami na sklo malovali skleničky
různými motivy, každý podle své fantazie a radosti. Poté jsme do
malované skleničky dali zeminu a zaseli malá semínka obilí. Ještě
jsme malinko naše dílo doplnili velikonočními ozdobami a bylo
hotovo. Doma jsme je pak pečlivě semínka zalévali a po nějakém
čase už se klubaly zelené špičky obilí.

Druhé naše setkání bylo ve znamení příprav na velikonoční slepičku z pěnového papíru. Ta
nám tedy dala hodně práce – museli jsme obkreslovat, přesně stříhat, nepoztrácet nastříhané
dílky….Ale i když se občas nějaká ta nehoda přihodila, nakonec jsme měli všichni připraveno

na další setkání, kdy jsme vše přilepili k sobě a slepičce ještě udělali malé hnízdečko z proutků.

Společně jsme si povídali o historickém původu Velikonoc, jejich průběhu a tradicích. Poslední
týden před Velikonocemi, Pašijový týden, jsme prožili zejména ve znamení barev. V pondělí
bylo naše oblečení modré. A protože podle tradice se v tento den v příbytcích uklízelo, i my
jsme si pěkně uklidili a roztřídili hračky, vyžehlili oblečky na panenky a kluci opravili svá
stavebnicová auta. Úterý kralovala barva žlutá, která má symbolizovat věčnost, rozum a
vznešenost – měli jsme opravdu krásný den! Středě se v Pašijovém týdnu říká „škaredá“
(připomíná zrazení Ježíše Jidášem za 30 stříbrných). Podle lidové pověry by se tento den neměl
člověk mračit, aby se nemračil celý rok! A protože my se rozhodně mračit na nikoho a nic
nechceme, v tento den jsme si už ráno přinesli do školky úsměv na tváři a vydržel nám úplně
celý den. Tak snad se u nás pověry nevyplní. Středě se také někdy říká „sazometná“, to proto,
že v tento den se vymetaly komíny od sazí. Barva zelená panovala čtvrtku. Podle tradice má
připomínat barvu Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Dle zvyku by v tento den mělo
být jídlo ze zelených potravin nebo bylin, aby byl člověk po celý rok zdráv. Ke svačině jsme
měli hráškovou pomazánku, chléb a okurku 😊. Tak hodně zdraví po celý další čas!
A abychom si mohli udělat lepší představu o tom, jak Velikonoce trávili naše babičky a
dědečkové, navštívili jsme právě na Zelený čtvrtek Skanzen v Přerově nad Labem, kde
probíhala velikonoční výstava "JARO NA VSI". Při prohlídce historických chalup jsme se
seznámili s různými starými zvyky a obyčeji, které po celé jaro provázely život venkovského
lidu v kraji, ve kterém žili. Výstava začínala zabíjačkou a „šplochanem“ (zvláštní krajovou
zábavou) a pokračovala průvodem na konci masopustu. Pak následovalo čtyřicetidenní
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Celé velikonoční putování za poznáním tradic jsme zakončili na Zámku Loučeň. Přijali jsme
pozvání zámecké paní na prohlídku velikonočně vyzdobených komnat. Zámecká paní nás také
seznámila s velikonočními tradicemi, které se již za doby jejich předků na panství dodržovaly.
Svou návštěvu zámku jsme zakončili v malé dílně, kde jsme si barevně vyzdobili připravena
dřevěná velikonoční vajíčka nebo dřevěné kohoutky, slepičky či zajíčky. Ještě jsme se na skok
zastavili v přírodních bludištích, kterých je v zámeckém parku spousta. My zvolili ten největší,
nejvyšší, zkrátka ten, kde nás nikdo neviděl. Naším úkolem bylo najít cestu ke schodům
vedoucím na dřevěnou vyhlídku na bludištěm. Tedy povíme Vám, úkol nelehký, dost jsme

bloudili a hledali tu správnou uličku, ale nakonec jsme se na té vyhlídce sešli! A víte, z čeho
měly radost naše paní učitelky? No přece z toho, že jsme všichni nakonec našli i tu správnou
cestu ven z bludiště a společně, ve stejném počtu jako při příjezdu, jsme odjížděli do školky na
zasloužený oběd.

Měli jsme prostře krásný velikonoční čas!!!!

My všichni z MŠ Ostrá

