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Zpravodaj 13 

Jaro 2016 

 

 

Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli, 

 

 jaro se již hlásí, a tak vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice a právě jaru, vlastně jejich 

hlavním svátkům, tj. Velikonocům věnujeme materiály pro Vás. 

Všichni, kteří na nás nezapomínáte a fotografiemi nebo krátkou zprávou nám sdělíte, co 

zajímavého jste dělali v našem projektu, nám dělá opravdu radost, ale hlavně víme, že jste 

se neztratili a že jste pilní. 

Připomínáme, že naše i vaše letošní téma, je Přišel k nám host.  

Víme, že některé z Vás téma zaskočilo, ale po zamyšlení nad ním, jste našli zajímavé 

nápady, jak téma využít.  Kdo jste na téma dosud neměli čas, prosím udělejte tak třeba 

právě v čase Velikonoc. Vždyť velikonoční koledníci jsou vítaní hosté!  

 

Za redakci A. Sch. + M. M. + A.Š. 

 

 

 

I. Aktuálně 

 

Úkol 1: S blížícím se jarem si prosím naplánujte, jak jaro oslavíte.  

Použijte k tomu naši knížku Tady jsme doma, kapitolu  Hu, Hu, Hu, jaro už je tu.  

Napište nám pak prosím, co jste vybrali, jak se vám to podařilo a jestli jste přidali něco 

z písní a říkadel od vás, tedy z vašeho kraje. 

 

II. Co zajímavého proběhlo 

 Děti z Mělníka se zprávou vrací k Vánocům.  

Poslaly nám ukázky betlémů, které letos vyráběly. 
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 Mezi našimi novými členy jsou děti 1. a 2. třídy z Ostopovic u Brna. 

Podařilo se jim několikrát přivítat mezi sebou hosta i ho náležitě pobavit nebo 

pohostit. 

Také si vyprávěli o masopustu s místní pamětnicí paní Vlastou Pacalovou. 

V Ostopovicích totiž chodí masopustní průvod dosud.   

Fotografie ani výkresy o tom dosud nemáme, bohužel. Až je získáme, určitě vás 

s nimi seznámíme. 
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 Děti z Dolní Rožínky upekly pro hosta dokonce chleba. Dověděly se tak, že cesta od 

zrnka ke chlebu je dlouhá a náročná. Proto uctít hosta chlebem je správné, 

prokazujeme mu tím čest. 

 Děti v Proskovicích se letos připravuji na festival do Strážnice. Tam nás zastoupí 

programem, který také vypráví o hostu: Přišel k nam host, chleba budě dosť… 

 Prvňáčci v Prachaticích vyráběli Knížku o mně. 

Několika fotografiemi přibližujeme činnost žáků 5.A a 5.B. K  masopustu si vyrobili vlastní 

masky.  

 

                                                           

  

                                                                                                     

                                                 

Děti z 3.A vyráběly košíky. Zatím z papíru. 
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Děti v Prachaticích mezi sebou přivítali hosta a naučili se, jak se dělá rodokmen. Jak vidíte, 

je to skutečně kmen. 

 

III. K úvaze 

Protože se blíží nejen Velikonoce, ale také Den učitelů, přinášíme citát J.A.Komenského. Je 

k zamyšlení pro malé i velké čtenáře. 

J.A.Komenský: Má-li se člověk státi člověkem, musí být vzděláván. 

Kdo však prospívá ve vědění a ztrácí na mravech, více ztrácí, než získává. 
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IV. Čím se můžete inspirovat 

 

Velikonoční hrkání   
K důležitým velikonočním obyčejům patřilo a stále patří dřevěné zvonění. Říká se mu klepání, hrkání, 

rachání, řechtání, rumplování, tragačování, prostě v každém kraji jinak. Tak se také jmenují nástroje 

chlapců, jimiž se buďto klepe - klapač (dřevěným kladívkem do ozvučné desky) nebo hrká-hrkač, 

řechtačka, tragač apod. (dřevěná lamela se opakovaně dotýká dřevěného ozubeného kolečka, které se 

rychle otáčí. Chlapci, vybavení těmito nástroji, ohlašují čas v době, kdy „zvony odletěly do Říma“, 

tedy od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Na Zelený čtvrtek dvakrát – v poledne a večer, na Velký 

pátek čtyřikrát – ráno, v poledne, ve tři hodiny odpoledne - kdy Ježíš zemřel -  a ještě večer, na Bílou 

sobotu dvakrát. Hlomození mělo jasnou roli: vyhnat všechno zlé. Proto se obracelo i proti Jidášovi. 

Průvod chlapců je seřazen podle druhu hrkače; čím složitější, tím významnější a jeho majitel je na 

začátku průvodu. Celý průvod řídí nejstarší chlapec nazývaný velitel, hejtman, kaprál atd. 

A zajímavost na závěr: Na konci 20. stol. se začaly k chlapcům přidávat i menší děvčata. To tehdy, 

když nebylo dostatek chlapců. Ne proto, že by nechtěli přijít, ale prostě se jich dost nenarodilo. 

 

Honění Jidáše 
Součástí velikonočního hrkání bylo také tzv. Honění Jidáše.  

Původně to byla součást Pašijových her, jak uvedl Čeněk Zíbrt.  Postupně se tento obyčej stal jen  

dětskou obyčejovou hrou. Hra se zřejmě konala již v 16. stol.,  jak je zřejmé ze zápisů písní o Jidášovi 

v kancionálech z té doby. Určitě se udržovala ve století 19. i ve 20. A na mnoha místech se dodržuje 

dodnes, a to na Moravě, částečně i v Čechách. Ačkoliv má hra krajové obměny a někdy se mírně liší 

od vesnice k vesnici, zachovaly se dvě její základní podoby:  

Starší z nich je skutečné honění Jidáše. Když na Zelený čtvrtek končila odpolední bohoslužba, dal 

kostelník povel chlapcům a ti vyběhli z kostela. Nejprve ovšem Jidáš, pak ostatní. Chlapci běželi za 

ním od kostela až na náves, někdy nejprve i mezi poli. Když na návsi Jidáše dohonili, hrkali mu 

všichni u hlavy a říkali: Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil,  

že jsi svého Mistra Ježíše Krista prozradil? 

Za to musíš v pekle hořeti! 

S  luciferem, ďáblem tam přebývati. 

Pak Jidáše z jeho převleku obřadně odstrojili a jeho oblečení spálili. 

Na Bílou sobotu pak obcházeli všechna stavení a říkali: 

    Jidáše honíme, památku činíme. 

                          My školáci chodíme, o dárek prosíme. 

Jinde po odříkání nebo odzpívání textů o Jidášovi prostě poprosili o koledu: Vzkázali vás pozdravovat 

naši páni, abyste nám vejce dali za klepání.  

Dostávali, či dostávají syrová vejce, sladkosti, jidášky, jidáše - tedy obřadní pečivo, někdy i peníze. 

Koledu pak rozděluje právě Jidáš. 

 Jidášem bývá chlapec ve věku 13 – 16 let. Ačkoliv představoval negativní osobu, rolí býval pověřen 

ten chlapec, který měl mezi ostatními autoritu a uměl dobře utíkat. Někde to byl chlapec s rezavými 

vlasy. Oblečený byl v černém oblečení, převázaný povřísly nebo provazy. Na hlavě měl černý 

klobouk. Také obličej měl  natřený černě, jen kolem očí a úst červeně.   V Čechách míval zvláštní 

oblek celý vytvořený z pruhů slámy a na hlavě vysokou špičatou čepici z rákosí nasazenou i přes 

obličej.  

Mladší z těchto obřadních her, nazývána vodění Jidáše, má obchůzkový kolední charakter. Chlapci 

chodí s Jidášem od stavení ke stavení a říkají, či zpívají výše uvedená slova, která zdůvodňují jejich 

obchůzku. 

 

 Úkol 2  pro vás, děti: Zeptejte se svých tatínků a dědečků, jestli se zúčastňovali 

takové obchůzky s hrkači. Vyptejte se i na podrobnosti, co si o tom pamatují. Pak to 

vyprávějte ostatním. 
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