DOMÁCÍ PŘÍPRAVA od 22.3. do 1.4. 2021

Srdečně vás všechny zdravím .
Moc děkuji všem, kteří mi poslali fotografie svých
výtvarných prací.
Velmi mě potěšili ☺.
S blížícími se velikonočními svátky nemohu opomenout
lidovou tvorbu a s ní spojenými zvyky vážícími se
k těmto svátkům.
Zasílám vám několik velikonočních inspirací ☺.

Kdo budete tvořit velikonoční tématiku nebo
jakoukoliv vlastní tvorbu, budu velmi ráda, když mi vše
nafotíte ( kresby, malby…, instalaci) a pošlete na
uvedený email: dankova@mazs.cz
/Tvorba, informace a shlédnutí odkazů je DOBROVOLNÉ./

Přeji všem krásné jaro a hezké Velikonoce.
Hodně tvořivosti a spokojenosti ☺.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VELIKONOCE
Nejdříve něco málo k tomuto svátku:

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojeny
s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání.
Málokterý křesťanský svátek je tak výrazně propojený s prastarými
pohanskými tradicemi. Velikonoční neděle. Není stanovená kalendářem, ale
Měsícem. Je to první neděle po úplňku, který následuje po dni jarní
rovnodennosti.
Týden od 29.3. – 4.4. 2021
Pašijový týden
- Poslední týden půstu před Velikonocemi
- Začíná : Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční něděle ( Boží hod velikonoční),
Velikonoční pondělí.
Ke všem těmto dnům náleží určité zvyky.
České Velikonoce charakterizuje živá tradice - velikonoční pomlázka., která
je o velikonočním pondělí . Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a
svěžesti ( omlazení)a je spojena s odměnou malovanými vejci , kraslicemi.

1.Výroba pomlázky:

Pletení pomlázky z 8 proutků.
Nejdříve si ale připravte vhodné vrbové pruty. Na pomlázku jsou
nejlepší ty z vrby košíkářské, nehodí se pruty z vrby smuteční a špatně
se plete rovněž z vrby jívy, kterou známe jako kočičky. Řežte dlouhé a
štíhlé jednoleté výhony, které se nevětví. Před pletením je na hodinu
namočte do studené vody. Budou ve vaně plavat, proto je musíte
zatížit.
Videonávod:
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/videonavod-jak-se-plete-pomlazka

2.Zdobení vajec:
Od pohanských dob bylo vejce spojováno s oslavou jara, symbolem nového života.
Každá barva na obarveném vejci má svou symboliku
ČERVENÁ – ( od Slovanů krasnaja- červená), proudící krev a láska
ZELENÁ – zeleň přírody
ŽLUTÁ – barva slunce
HNĚDÁ a ČERNÁ – temná země

https://www.recepty.cz/recept/barvena-velikonocni-vejce-v-cibulovych-slupkach-140367

Vosková technika

https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0

Malování vajec s pěnou na holení https://www.youtube.com/watch?v=KY1PbaL2KUM

https://www.stoplusjednicka.cz/velikonocni-inspirace-originalni-vesmirna-vejce

Velikonoční dekorace

