Jaro
Jaro v roce 2021 začíná 20. března krátce po půl
jedenácté dopoledne a potrvá do 21. června.
Astronomové považují za počátek jara okamžik,
kdy střed slunečního kotouče překročí nebeský
rovník. Datum jarní rovnodennosti nejčastěji
vychází na 20. března. Dříve to bylo často 21.
března, ale v 21. století se tak stalo naposledy v
roce 2011 a znovu bude tento den uveden jako
začátek jara až v roce 2102. Meteorologické jaro
začíná už 1. března.
Události na jaře:
Masopust
Masopust není přímo svátkem církevního roku, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období
před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní
průvody.
Velikonoce
Velikonoce
jsou
nejvýznamnějšími
křesťanskými svátky. Mají připomínat
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo
nastat tři dny po jeho ukřižování. který
velikonoce jsou svátkem pohyblivým, připadá
každý rok na jiné datum – na neděli následující
po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní
úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce
až další neděli. Pondělí velikonoční podle
těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
První máj
První máj, svátek práce, má mnoho z nás spojen se socialistickou propagandou bývalého režimu.
Historie vzniku tohoto svátku sahá až do roku 1890. O rok dříve byl právě Svátek práce vyhlášen
jako oslava na paměť vypuknutí stávky Chicagských dělníků, takže původ tohoto svátku sahá do
USA. V Českých zemích se Svátek práce - první máj slaví od roku 1890 a první oslavy se konaly
na Střeleckém ostrově v Praze. V naší zemi právě v období socialismu byl první máj velmi
populární, byly organizovány bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních
představitelů strany. Účast zde byla povinná a jistě si někteří z rodičů a prarodičů vzpomene na
"fasování" transparentů a mávátek na podpis. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak
podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod.. Tradiční prvek oslav socialistického
prvního máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V
porevolučních dobách, tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle
je využívají politické strany ke svému zviditelnění.
Pavel Štafa 6.B

Velikonoční neboli svatý týden: vše co potřebujete vědět
Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholem je velikonoční týden, který připomíná
příběh zatčení a umučení Ježíše Krista.
Jaký význam mají jednotlivé velikonoční dny a co je to tzv. triduum?
Kdy byste měli vymést saze z komína a kdy a proč napéct Jidáše?
V tomto průvodci velikonočním týdnem najdete nejen všechny potřebné informace o tomto období, ale i tabulku
s daty Velikonoc na příští roky.

Co se v tomto článku dozvíte?
Týden úklidu i půstu
Svatý týden začíná Květnou
nedělí a graduje takzvaným
triduem
neboli
třídenním. Velikonoční triduum
představuje
nejvýznamnější
dny Velikonoc
a
zároveň
nejvýznamnější
křesťanské
svátky.
Jedná se o období trvající od
večera Zeleného čtvrtku do
večera
Božího
hodu
velikonočního (neděle), kdy byl
Ježíš Kristus zatčen a umučen,
pohřben a poté vzkříšen.
Velikonoční týden je období
mnoha zvyků a tradic. Jsou to
dny
očisty
skutečné
i
symbolické a také dny střídmosti-půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.
Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara (zvláště obyčeje zaměřené k ochraně
budoucího živobytí a zdraví rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem.
Svatý týden trvá od Květné neděle do Bílé soboty, Boží hod velikonoční (neděle) a Velikonoční pondělí jsou jeho
dovětkem.

Barvy velikonočního týdne
Je známo, že se v názvech dnů Svatého týdne nachází hned několik barev. Tou první je modrá, poté šedivá či
žlutá, zelená a bílá.
Proč jsou zrovna barvy spojené s těmito dny? Jejich určení není úplně jasné a někdy se dokonce jedná pouze o
historickou záměnu slov.
Například na Modré pondělí se v kostelích vyvěšuje modrá látka, kde a proč se ale tato tradice a barva vzaly, není
jasné. Úterý se určuje jako šedivé, ale někde se mu říká i žluté.
Zelený čtvrtek vděčí za svůj název chybnému použití původního názvu v němčině a Bílá sobota nejspíš získala
svůj název díky bílým hábitům těch, kteří se nechali tuto noc pokřtít.
Pojďme se však podívat na jednotlivé dny podrobněji.
Názvy dní a jejich zvyky
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.
Název je připomínkou příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma, který byl uvítán palmovými ratolestmi.

Proto se 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.

Modré pondělí
Modré pondělí nemá z historického hlediska žádný velký význam. V tento den se v kostelích pouze vyvěšuje
modrá látka, jinak se neodehrávají žádné obřady.
Tradice velí v tento den nechodit do práce, i když se něco takového už dnes nedodržuje.
Hospodyně by měly zahájit velký úklid.

Šedivé úterý
Šedivému úterý se také někdy říká Žluté úterý, což jsou dosti odlišné barvy. Šedivá barva je
nejspíš připomínkou zvyku, který by se měl v tento den dodržovat.
Jedná se o vymetání pavučin a prachu ze všech koutů v domě. V kostelích je o Šedivé úterý klid, nedějí se
žádné speciální obřady.

Škaredá středa
O Škaredé středě došlo v souvislosti s Ježíšem Kristem k velkému zvratu. V ten den byl totiž zrazen jedním ze
svých učedníků – Jidášem.
Jidáš Ježíše udal za 30 stříbrných a podle pověstí se v ten den na Ježíše mračil a škaredil, odtud pochází i název
tohoto dne.
Z toho důvodu byste se neměli o Škaredé středě mračit ani vy, jinak vám to podle pověr zůstane.
Mezi hlavní zvyky
patří vymetání sazí z
komína a pečení
Jidášů, sladkého
pečiva, které se snídá
na Zelený čtvrtek.

Zelený čtvrtek
I když vznikl název
tohoto dne záměnou
německých slov grein
(pláč) a grün (zelený),
všechno zelené je na
Zelený čtvrtek vítáno.
Připravují se zelené
pokrmy, nejčastěji z
jarních bylinek (kopřivy, špenát, pažitka) a snídají se jidáše.
Zelený čtvrtek má však hlavní význam z křesťanského hlediska, v tento den totiž proběhla Ježíšova Poslední
večeře, po níž byl zatčen. O Zeleném čtvrtku zároveň začíná velikonoční triduum.

Velký pátek
Velký pátek je dnem, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován a poté pohřben.
Zhruba ve tři hodiny odpoledne, kdy mělo k této události dojít, se v kostelích konají mše směřované k
ukřižovanému Ježíši.
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.
Zároveň by se nemělo pracovat se zemí – rýt nebo okopávat a také se nesmí půjčovat žádné věci, aby nebyly v
tento magický den očarovány.

Bílá sobota
Bílá sobota byla druhým
dnem, kdy ležel Ježíš v
hrobě. Celý den se tak v
náboženském duchu nese ve
smutku a tichém rozjímání.
V tento den se nekonají
žádné bohoslužby, po západu
slunce už však začíná
Velikonoční vigilie neboli
Velká noc. O této noci vstal
Ježíš Kristus z mrtvých.
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.

Boží hod velikonoční
Na Boží hod velikonoční se slaví Zmrtvýchvstání Páně. V kostelích se slouží oslavné mše a všechno má
slavnostní atmosféru. Po půstu se může opět začít jíst maso, a tak se na Boží hod jedly k obědu bohaté masové
pokrmy.
Velikonoční dobroty se nosí do kostela k posvěcení, v některých krajích se dříve části svěceného jídla odnášely
na pole, aby byla dobrá úroda.
Na Boží hod je rovněž zvykem péct beránky a mazance, chlapci zase pletou pomlázky na Velikonoční pondělí.

Velikonoční pondělí
I když v minulosti měly
význam hlavně dny Svatého
velikonočního týdne, dnes se
slaví především Velikonoční
pondělí. V tento den vrcholí
oslavy Zmrtvýchvstání Páně,
zároveň se provádějí tradiční
křesťanské zvyky při pondělním
hodování.
Velikonočnímu pondělí se
někdy říká také pondělí
Červené. V tento den chodí
chlapci a muži koledovat s
pomlázkami k děvčatům, aby si
mrskáním vykoledovali vajíčko.
U té příležitosti se odříkávají
a zpívají různé velikonoční koledy. Ke snídani se jí mazance a velikonoční beránci, oblíbená je také
velikonoční nádivka.
V různých krajích se některé zvyky v minulosti lišily, například někde chodila v úterý koledovat děvčata, jindy
je chlapci polévali vodou a dnes platí, že pokud přijdou chlapci koledovat po dvanácté hodině dopolední, dívky
je mohou rovněž polít.
Zdroj: https://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/
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Mezinárodní Den Země
Každoročně připadá na 22. dubna ekologický svátek, který má lidem připomenout, jaký negativní dopad má
současný styl života na životní prostředí. Mezinárodní Den Země je dnem, kdy by se lidé měli zamyslet nad
tím, jak mohou naši planetu šetřit.

Mezinárodní
den Země a
jeho původ
Poprvé se Den Země slavil
22. dubna 1969 v San
Francisku. O vznik tohoto
ekologického svátku se
zasloužil zejména muž
jménem John McConnell.
Den Země se zapsal na
seznam mezinárodních
svátků v roce 1990. Od té
doby se slaví ve 192 zemích a
do aktivit spojených s
ochranou Země se zapojuje
více než jedna miliarda lidí!

Význam Mezinárodního Dne Země
Cílem Mezinárodního dne Země (anglicky: International Earth Day) bylo a doposud také je širokou veřejnost
přesvědčit o důležitosti dopadů ničení životního prostředí a rozvíjet diskuzi o možných cestách řešení
(například zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpad, hledat obnovitelné zdroje energie, apod.). 22. dubna
se pořádají po celém světě
nejrůznější akce – sází se
stromy, uklízí příroda,
pořádají se pochody anebo
koncerty, které mají
podpořit pro Zemi šetrnější
způsob života. 22. duben –
ideální datum? V
posledních letech se
spekuluje o tom, zda-li se
nemá Mezinárodní Den
Země přesunout z 22.
dubna na letní slunovrat. K
tomu ovšem v blízkých
letech nedojde, protože se
tento svátek doposud
podrobuje kritice, zda-li se
vůbec má či nemá slavit. Podle kritiků jde o levicově orientovaný svátek s ekologickým pozadím. Proto
například není doposud zapsán ani v kalendáři. Ovšem ten, kdo má rád přírodu a vše, co k ní patří, měl by tento
výjimečný svátek uznávat a snažit se co nejméně zatěžovat životní prostředí nejen v tento den, ale celoročně.
https://www.neosaman.cz/stitky/ekologicky-svatek/

Žáci z 3.A se již těší na první jarní svátky, na Velikonoce. Vytvořili krásné kraslice a zvířátka.

Sázeli osení, hrášek, fazolky, kedlubny, papričky a rajčátka. Pozorují vývoj rostlinek, zaznamenávají jejich růst.

V rámci českého jazyka a prvouky jsme vytvořili zajímavé prezentace zvířátek.

Zjistili jsme, kde zvířátka žijí, čím se živí, jakou mají stavbu těla, jak jsou zbarvená nebo čím jsou zajímavá.

Zpracovala tř. uč. Mgr. N. Kočová

