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Anotace 

Diplomová práce se zabývá tradicemi a Uemesly v regionu Mladoboleslavska 

a jejich vyuţitím ve výtvarné výchovE na 1. stupni základní školy. Úkolem práce je 

tvorba didaktického materiálu vhodného pro realizaci jednotlivých vyučovacích lekcí. 

V první části se práce orientuje na oblast Mladoboleslavska a její tradice 

v pr]bEhu roku. Popisuje vznik a dodrţování tradic, ale také zmEny, kterými tradice 

prošly. Dále se zabývá Uemesly, s nimiţ se dodnes na území Mladoboleslavska m]ţeme 

setkat, a ze kterých lze čerpat inspiraci ve výtvarné výchovE. První část obsahuje také 

kapitolu zaUazení výtvarné výchovy do RVP, naplnEní klíčových kompetencí a popis 

výtvarných technik. 

Druhá část práce je aplikační, nabízí didaktický materiál. ÚstUedním tématem 

jsou lidové tradice a tradiční činnosti z minulosti. Materiál je ovEUený v praxi a nabízí 

inspiraci pro jednotlivé lekce výtvarné výchovy bEhem školního roku. 
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Annotation 

The diploma thesis deals with traditions and crafts in area Mladoboleslavsko and 

then their using in art education in the primary school. The aim of work is creation of 

didactic materials for realization in the different lessons. 

The first part of this work is orientating in area Mladboleslavsko and its tradition 

during the year. This part describes rising and observing traditions and their changes. 

The next part deals with crafts that we can meet in this area and we can draw some 

inspiration for art education. This part also contains the chapter on designing art 

education in Frame work Education Programme, key competences descriptions of the 

art techniques. 

The second part of work offers didactic materials. The main topics are folk 

traditions and traditional activities of the past. This material is certified in practice and 

offers some inspiration for art lessons during the school year. 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce Rok s tradicí z regionu Mladoboleslavska jsem si 

vybrala, protoţe si myslím, ţe současná doba je velmi uspEchaná a lidé zapomínají na 

tradice, které od nepamEti patUí k ţivotu lidí. Cílem mé práce je zmapovat tradice, které 

dosud nevymizely z veUejného povEdomí, ale také tradice, které se v pr]bEhu let mEnily 

a dodnes se dochovaly v pozmEnEné podobE a konají se v jednotlivých obcích na 

Mladoboleslavsku. Následné zpracování didaktického materiálu tradice pUibliţuje 

ţák]m 1. stupnE základní školy. NámEt lidových tradic nabízí velké mnoţství inspirace 

a moţností, kterých lze vyuţít v hodinách výtvarné výchovy pomocí tradičních, ale také 

netradičních výtvarných technik. 

První část práce popisuje vznik a udrţování tradic na Mladoboleslavsku 

v pr]bEhu školního roku, ukazuje zmEny, kterými jednotlivé tradice prošly, ale také 

pUibliţuje bEţné činnosti, které dnešní dEti znají pouze z vyprávEní nebo je neznají 

v]bec. Na toto téma navazuje také zmapování Uemesel, která byla kdysi bEţná na kaţdé 

vesnici, a která mají dodnes sv]j p]vab a uplatnEní. StejnE jako tradice, i Uemesla nabízí 

mnoho inspirace pro výtvarnou výchovu. Teoretická část dále pojednává o zaUazení 

výtvarné výchovy do rámcového vzdElávacího programu a definuje klíčové 

kompetence, jichţ je dosaţeno zaUazením lidových tradic a Uemesel do výuky. Nakonec 

je tato část vEnovaná technikám vyuţívaným ve výtvarné výchovE a jejich rozdElení. 

Druhá část práce se opírá o praktickou stránku výtvarné výchovy. Jde o soubor 

metodických list], jejichţ námEtem jsou právE tradice popisované v první části práce. 

Didaktický materiál je ovEUen v praxi s ţáky prvního stupnE základní školy a kaţdý 

metodický list obsahuje výstupy v podobE fotografických záznam]. Metodické listy 

jsou Uazeny dle pr]bEhu školního roku a bývají doplnEny motivačními pUíbEhy, které 

ţák]m pUibliţují tradice a Uemesla.  



12 
 

1 MLADOBOLESLAVSKO 

Region Mladoboleslavska se nachází na severu stUedočeského kraje. Je to oblast 

rozkládající se na obou bUezích Ueky Jizery. Tomuto regionu dominuje mEsto Mladá 

Boleslav, které bEhem 20. století zaţilo nebývalý pr]myslový rozvoj díky automobilové 

výrobE. 

Nejen automobily, ale také velké mnoţství kulturních, církevních a pUírodních 

památek se nachází na území Mladoboleslavska. PUímo v Mladé Boleslavi lze navštívit 

Mladoboleslavský hrad, který v současné dobE slouţí pUedevším jako muzeum 

Mladoboleslavska. Dalšími známými hrady jsou BezdEz a také hrad Houska, o nEmţ 

kolují tajuplné legendy spojené s čerty a peklem. 

Ze zámk] m]ţeme jmenovat zámek v MnichovE Hradišti, zámek Stránov v obci 

Jizerní Vtelno, jako muzeum dnes slouţí zámek v Benátkách nad Jizerou, kde svého 

času pobýval astronom Tycho Brahe. Sídlem základní školy je v současnosti zámek 

v obci Kosmonosy a pUekrásnou barokní stavbou je zámek Liblice. 

Významnou součást kulturního bohatství tvoUí zUíceniny hrad] Michalovice 

nedaleko Mladé Boleslavi, Valečov leţící v obci BoseO, Draţice nedaleko Benátek nad 

Jizerou, v BakovE nad Jizerou zUícenina hradu ZvíUetice, která se v letních mEsících 

stává centrem spousty kulturních akcí. 

Mezi významné technické památky patUí budovy pivovar] v Ujkovicích, Lobči, 

KláštEUe Hradišti nad Jizerou, ţelezniční muzeum v obci SudomEU, soukromá zahradní 

ţeleznice v obci Skalsko a ţelezniční viadukt v Krnsku, budovy mlýn] v MukaUovE, 

Dolním BousovE, BakovE nad Jizerou a poz]statky skalního mlýna u obce Vesec. Mezi 

technické památky patUí také vodárenská vEţ v Mladé Boleslavi, ŠKODů muzeum 

a tiskárna na Karmeli také v Mladé Boleslavi. 

Skalní oblasti u obce Mšeno a nedaleko Mnichova HradištE, rozhledny Číţovka 

u KnEţmostu, Hradiš[ u Kadlína, Vrátenská hora u Nosálova a vyhlídky na vrchu 

Muţský u obce BoseO, Drábské svEtničky a vrch Káčov u Mnichova HradištE, vrch 

Baba a DEdek u Bakova nad Jizerou, rybníky Červený v Dolním BousovE, Baţantník 

u Karlovic dále chránEné území Rečkov u BElé pod BezdEzem, národní pUírodní 

památka Klokočka, pUírodní památka Slepeč u Benátek nad Jizerou a samotná Ueka 

Jizera jsou pUírodními památkami, které doplOují krajinu na Mladoboleslavsku. 
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S Mladoboleslavskem jsou spojena významná jména. Mladoboleslavským 

rodákem byl básník, kreslíU a novináU František Gellner, jehoţ rodný d]m m]ţeme 

dodnes obdivovat na StaromEstském námEstí. VyhranEná kritičnost v]či tehdejší 

společnosti, pohrdání malomEstskými pomEry i v rodné Boleslavi, která mu nikdy pUíliš 

k srdci nepUirostla – to vše se odrazilo i na jeho literární tvorbE, jiţ v jeho první 

básnické sbírce „Po nás a[ pUijde potopa…“.ĚHerčík 2013, s. 264ě 

LudEk MaOásek je další osobností, která reprezentuje Mladoboleslavsko. 

UmElec, známý pUedevším svými ilustracemi se narodil v BElé pod BezdEzem v roce 

1929. Na jaUe 2004 vyšel za pUispEní mEst Mladá Boleslav, Kosmonosy, BElá pod 

BezdEzem a Doksy slavný „Máj“ Karla Hynka Máchy s ilustracemi Lu@ka MaOáska. 

UmElec se jiţ vydání nedoţil, prakticky tak završil svou profesní dráhu, na níţ se 

nachází více neţ 120 kniţních titul] pUeváţnE pohádek a povEstí, ale i školních čítanek, 

kalendáU], abeced, hracích karet, plakát], divadelních program] a jiných drobných 

tisk]. ĚHerčík 2013, s. 2Ř0ě 

Jednou z nejvýznamnEjších osobností spjatou s Mladoboleslavskem je BedUich 

Smetana, jehoţ ţena KateUina odtud pocházela. PUedevším obec Jabkenice kaţdoročnE 

skloOuje jméno BedUicha Smetany. Zde navštEvoval jabkenickou myslivnu, kde ţila 

jeho provdaná dcera Ţofie. Jabkenická myslivna byla v nedávné dobE zrekonstruovaná 

a opEt zpUístupnEna jako muzejní expozice o ţivotE a díle muţe, který se stal 

zakladatelem české národní hudby. V roce 1924 byl odhalen v Jabkenicích Smetan]v 

pomník, dílo sochaUe Františka Bílka. ĚHerčík 2013, s. 310ě 

Boleslavskými rodáky je mnoho dalších osobností a to napUíklad herečka ůdina 

Mandlová, ze sportovního svEta m]ţeme jmenovat Evu Bosákovou, JiUího Hrdinu nebo 

Jana Ţelezného. Významnou osobností je také Vilém Čok. 

O uchování tradic na Mladoboleslavsku se zasluhují r]zné spolky. Jsou to 

napUíklad dobrovolní hasiči. Tradicí dobrovolných hasič], zejména na venkovE, je 

permanentní péče o dorost a mládeţ, poUádání soutEţí a cvičení, ale také kulturních 

akcí, sportovních klání a poznávacích zájezd]. ĚHerčík 2013, s. 20řě Jednotku 

dobrovolných hasič] má témEU kaţdá obec na Mladoboleslavsku. Tyto sbory se účastní 

r]zných soutEţí, z nichţ nejvýznamnEjší je Boleslavský pohár. 

Další spolek udrţující tradice je SOKOL. Členové SOKOLů se za více neţ 150 

let zaslouţili o vybudování mEstské sokolovny a hudebního pavilonu. Boleslavský Sokol 
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pUed válkou i po ní vychoval plejádu vynikajících sportovc] a reprezentant], 

olympionika Aloise Vachta, jeho dceru Evu ĚBosákováě, další gymnasty JindUicha 

TintEru, Lorence, Zahrádku, Čumpelíka, Melčáka, ale Československou obec sokolskou 

reprezentovali také zdejší atleti František Fidler, PUemek a ZdenEk Sobotkovi, Juranka 

a další. Není bez zajímavosti, ţe nejvEtší filmová hvEzda tUicátých let Adina Mandlová 

tvrdila, ţe za svou kondici a pruţnost vdEčí cvičení v boleslavském Sokole. ĚHerčík 

2013, s. 233, 234) 

NejvýznamnEjším spolkem, zabývajícím se lidovými tradicemi a dEjinami, 

českého národa byl spolek Baráčník]. Členové spolku vybírali pUíspEvky určené 

chudým, nemocným a úrazem postiţeným lidem do kasičky v podobE baráčku, poUádali 

výlety a pUednášky zejména o starých obyčejích, krojích a dEjinách českého národa, 

sbírali lidové písnE a Uíkanky. Ě…ě Na Boleslavsku vznikl první baráčnický spolek 17. 

záUí 1Řř4 a záhy po svém zaloţení mEl jiţ témEU dvE stovky člen]. Ě…ě V blízkém okolí 

Mladé Boleslavi jsou stále činné obce Zámostí, Tepov, HrdloUezy, Kosmonosy, Bakov, 

BElá pod BezdEzem, Malá BElá, Trenčín, Mnichovo HradištE, BUezno, Sukorady, Dolní 

Bousov, Dobrovice, Strenice, Klášter a Bukovno. ĚHerčík 2013, s. 23řě  
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2 TRADICE Z REGIONU MLADOBOLESLAVSKA 

Tradice, které se dosud dochovaly na území Mladoboleslavska, mají sv]j p]vod 

jiţ v dobE pUed pUíchodem kUes[anství na naše území. DUíve, neţ církev pUevzala nEkteré 

z tEchto tradic, byly zvyky a tradice spjaty s ţivotem lidí a jejich souznEní s pUírodou. 

Významným mezníkem byl slunovrat a také pUíchod jara, který pUinášel lepší časy po 

dlouhých a mrazivých zimách. Slunovrat byl ekvivalentem ţivota, a proto lidé bEhem 

nEj poUádali r]zné oslavy a rituály spojené s obE[mi. U nEkterých zvyk] a tradic nelze 

určit jejich pUesný p]vod, pUesto se však dochovaly zakoUenEné v naší kultuUe dodnes. 

S pUíchodem kUes[anství mEla církev snahu nEkteré tradice zrušit a nahradit je svátky 

spojenými s náboţenstvím. S pr]myslovou revolucí a dále s novými technologiemi 

a ideologiemi tradice mEní sv]j obsah, nebo mizí úplnE. PUesto se však církvi ani 

všeobecné modernizaci nepodaUilo z povEdomí lidí odstranit všechny zvyky a tradice, 

a tak se celý rok setkáváme jak s náboţenskými svátky, tak s tradicemi 

pUedkUes[anskými. 

2.1 ZáUí 

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

ZáUí je mEsícem spojeným pUedevším se začátkem nového školního roku. 

Spousta současných akcí konaných na Mladoboleslavsku bývá spojena právE se školou, 

ale podíváme-li se do minulosti na pouto človEka a pUírody jde také o mEsíc úrody 

a polních prací. Všechny dEti v rodinE musely vypomáhat, napUíklad pásly domácí 

zvíUata. Protoţe večery bývaly jiţ chladnEjší, rozdElávali pasáčci ohníčky a ve ţhavém 

popelu opékali brambory. 

2.1.1 Drakiáda 

Ve volném čase dEti hrály r]zné hry a vyrábEly si hračky. Jedním z výrobk] 

byly také papíroví draci. PouštEní drak] bylo typické pro podzimní mEsíce, kdy 

pUibývalo vEtrných dn]. 

Tato dEtská aktivita se dochovala do dnešních dn]. V současné dobE jsou však 

draci pr]myslovE vyrábEni a hlavní surovinou na jejich výrobu není papír a dUevo, ale 
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plast. S tradičním papírovým drakem se tak setkáváme čím dál ménE. NicménE stále se 

najdou rodiny, kde je výroba a pouštEní drak] pUíjemnou rodinnou činností. 

V obcích HUivno, Tehnice, Jizerní Vtelno, Ptýrov Rohatsko, Krnsko, LuštEnice, 

Písková Lhota, Kobylnice, HrdloUezy, Dolní Slivno, NimEUice, Benátky nad Jizerou 

a MečeUíţ na Mladoboleslavsku pUerostlo pouštEní drak] v tradiční společenskou akci 

tzv. drakiádu. Lidé z obce se scházejí na volném prostranství bu@ pUímo v obci, nebo 

nedaleko obce, kde společnE pouští draky. Často se tato aktivita také spojuje se soutEţí 

napU., který drak vyletí nejvýše, který se udrţí nejdéle ve vzduchu apod. StejnE jako jiné 

aktivity, na nichţ se podílí více obyvatel, i tato pUispívá k posílení dobrých vztah] 

v obci. 

2.1.2 Svatý Václav 

Svatý Václav, patron českých zemí, první svatoUečený českého p]vodu. Svátek 

Sv. Václava uctívala celá zemE. Konaly se slavnostní mše i lidové veselice, poutE, 

posvícení. ĚVondruška 1řř1, s. 73). Posvícení znamenalo odpočinek od práce, dobré 

jídlo a pití. 

Dodnes se oslavy Sv. Václava konají v mnoha obcích na Mladoboleslavsku, 

nejvýznamnEjší oslavy probíhají ve Staré Boleslavi, kde byl kníţe Václav popraven 

vlastním bratrem. Ve Staré Boleslavi se pUi oslavách schází tisíce lidí, kteUí se účastní 

mše pod vedením pUedních pUedstavitel] církve. 

V jiných obcích ĚDolní Krupá, Jizerní Vtelno, Mladá Boleslav, LuštEnice, 

Dolní Slivno, KosoUice a Čejetice) mají svatováclavské slavnosti komerčnEjší formu 

v podobE jarmark] s Uemeslnými výrobky, nechybí pohoštEní a nabídka zábavných 

program] pro veUejnost. 

2.2 Tíjen 

V Uíjnu hodnE ţalud] a bukvic oznamuje zimy víc. 

MEsíc, kdy se rána halí do bílé mlhy, stromy pUevlékají kabáty a les voní 

houbami, které dodnes doplOují naše jídelníčky. PrávE v lese se odehrávají námluvy 

zvEUe, tak typické pro podzimní období. I pro človEka byl les vţdy velmi d]leţitý. Lidé 
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se o les starali tak, aby v nEm bylo čisto a klid. Sbírali spadané vEtvičky na zátop, káceli 

stromy, které pUekáţely ostatním v r]stu, a na zimu pUipravovali krmení a s]l pro zvEU. 

V této dobE bývalo nejradostnEjším obdobím havelské posvícení spojené 

s postavou Sv. Havla, jenţ byl oslavován 16. Uíjna. O posvícení se scházely celé rodiny 

a bohatE nEkolik dní hodovaly. Hlavním dnem bývala nedEle, chlapci chodívali po vsi 

a zpívali. Zvali k tanci dEvčata a dostávali pohoštEní. Typickou pochoutkou byly 

posvícenské koláče, které dodnes mají na mnoha místech v České republice svou 

tradiční podobu. Na Mladoboleslavsku se tato tradice bohuţel nedochovala. Jedním 

z náznak] jsou komerční pou[ové atrakce, které mají zastávky napU. v obci Krnsko. 

2.2.1 Halloween 

Čím dál tradičnEjší dle Šottnerové Ě200Řě je u nás oslava 31. Uíjna, tedy oslava 

halloweenská. Tento pohanský svátek má své koUeny v Irsku, odkud se bEhem staletí 

rozšíUil témEU do celého svEta. V současné dobE se s oslavami setkáváme pUedevším 

v anglicky mluvících zemích, jako jsou USů, Velká Británie, Nový Zéland a další. 

Tradičním symbolem jsou vydlabané dýnE, strašidelné pUevleky, kočky a barvy černá 

a oranţová. 

Vydlabaná dýnE je častým podzimním symbolem i na Mladoboleslavsku 

v obcích Písková Lhota, Bakov nad Jizerou, Vlkava, Katusice, Ptýrov, Mladá Boleslav, 

Benátky nad Jizerou nebo Čejetice a MečeUíţ, kde se konají halloweenské pr]vody, 

tolik známé napUíklad z USA. V nEkterých obcích se tradičnE koná, v návaznosti na 

Halloween a jeho spojení se strachem, strašidly a pUevleky, stezka odvahy (Vinec, 

Košátky, MečeUíţ, Mladá Boleslavě, nebo také lampionový pr]vod ĚKluky, NimEUice). 

Pochmurné podzimní dny napomáhají vytvoUit atmosféru plnou tajemna. Skupina lidí si 

pUipraví pUevleky, objevují se zde kostlivci, mumie, čarodEjnice, ale také bludičky nebo 

vodník. Kaţdá z bytostí se postaví na stanovištE podél stezky, která bývá často osvícena 

pouze svíčkami. Na takto pUipravenou stezku odvahy se vydávají jednotlivci nebo 

skupiny dEtí. Na kaţdého, kdo projde bez újmy, čeká odmEna v podobE diplomu, 

medaile, opékání vuUt] apod. 
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2.3 Listopad 

Začátkem-li listopadu snEţí, mívá sníh pak výšku vEţí. 

Listopad, mEsíc, kdy uţ bývalo celé stavení pUipraveno na zimu. BEhem dn] se 

obstarávalo hospodáUství, uklízela se domácnost a zazimovávaly se hospodáUské 

budovy. V zimE se topilo pouze v hlavní svEtnici, zde probíhaly všechny denní činnosti. 

V tEchto dobách se scházely ţeny, aby pUedly len nebo draly peUí. Byly to doby, kdy 

lidé besedovali a pospolu si vyprávEli r]zné pohádky o nadpUirozených bytostech. 

2.3.1 Dušičky 

1. listopadu známe také jako Svátek všech svatých, Památku zesnulých 

v kalendáUi nalézáme 2. listopadu. Oba tyto dny společnE nazýváme „Dušičky“, jelikoţ 

se týkají duší zemUelých. KUes[anský Svátek všech svatých oslavuje všechny svEtce 

a svEtice, pUi Památce zesnulých lidé, i nevEUící, udrţují určité tradice. 

Den, kdy vzpomínáme na naše zesnulé je dobrým zvykem navštívit hUbitov, 

upravit rodinný hrob a jeho okolí, na památku rozsvítit svíčku a vEnovat pár minut tiché 

vzpomínce, vEUící modlitbE. 

Tyto vzpomínkové slavnosti sice stanovila církev, jejich p]vod však má koUeny 

v dobách pohanských. Uctívání mrtvých patUilo mezi kulty našich pUedk], a právE noc 

z 1. na 2. listopad povaţovali za výjimečnou, nebo[ vEUili, ţe v ten čas se mohou mrtví 

vracet mezi ţivé, a aby si zajistili jejich pUízeO, pUinášeli jim obEti. A protoţe se prolnulo 

pUedkUes[anské uctívání pUedk] s kUes[anskou vírou v posmrtný ţivot, lidé se sice za 

duše modlili, ale doma pak provádEli r]zné úkony, jimiţ si chtEli získat náklonnost duší 

zemUelých pUedk]. Nejenţe k jejich poctE hoUela pUes noc svíčka či lampa, ale chystala 

se pro nE i „dušičková večeUe“. A aby se také zmírnilo utrpení duší zp]sobené ohnEm 

v očistci, byl na stole i omastek. ĚMotlová 2016, s. 105) 

Do dnešní doby se tato tradice dochovala témEU nezmEnEna. Kaţdý rok v tyto 

dny m]ţeme na Mladoboleslavsku vidEt hUbitovy plné poz]stalých, kteUí vyjadUují úctu 

svým zesnulým bliţním. Konají se také zádušní mše, pro vEUící poz]stalé. 

2.3.2 Svatý Martin 

Svatý Martin byl p]vodnE členem císaUského jezdectva, poté byl z armády 

propuštEn, deset let strávil jako poustevník a nakonec se stal biskupem v Toursu. Podle 
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legendy v chladné noci rozetnul vlastní pláš[ a daroval jej promrzlému ţebrákovi. 

Druhou noc se mu zjevil Kristus odEný do poloviny Martinova pláštE a pUivedl jej na 

cestu zboţnosti. (Trnková 2016, s. 89) 

Svátek Sv. Martina znamenal zmEnu počasí, Uíkávalo se, ţe Martin pUijíţdí na 

bílém koni. K tomuto dni se tak váţe spousta pranostik spojených právE s pUíchodem 

zimního období. V mnoha obcích se konaly trhy a slavilo se svatomartinské posvícení. 

StejnE jako v jiné posvícenské dny, i v tuto dobu se hodovalo, pilo a lidé se veselili. 

 Ke svatomartinskému posvícení patUí jiţ neodmyslitelnE pečená husička. 

Trnková (2016) popisuje legendy o spojení husí pečenE se svátkem Sv. Martina. První 

legenda vypráví o tom, jak se Martin schovával pUed svým jmenováním biskupem 

v husníku a husy ho kejháním prozradily. Ve druhé legendE se dozvídáme o kázání 

biskupa Martina, které bylo rušeno husím kejháním, a proto skončily za trest dozlatova 

upečené. 

Dnes se na Mladoboleslavsku setkáváme se svatomartinským posvícením 

v podobE jarmark] a stUedovEkých trţiš[ spojených s divadelním nebo hudebním 

pUedstavením a aktivitami pro dEti i dospElé v obcích Dolní Bousov, LuštEnice, Bakov 

nad Jizerou, Nová Ves u Bakova, Katusice, BoseO, KosoUice, Rohatsko, Benátky nad 

Jizerou, Vlkava Dolní Krupá, Bezno nebo také Čejetice a NimEUice. 

2.4 Prosinec 

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení. 

MEsíc, kdy kaţdý očekává oslavu narození Jeţíše Krista – Vánoce. ůdvent je 

v doslovném pUekladu „pUíchod“ a právE tak se také nazývá toto období. Zahrnuje čtyUi 

nedEle pUed ŠtEdrým dnem. V dobách, kdy byli lidé více obráceni na kUes[anskou víru, 

povaţovali advent za období klidu a rozjímání. Nekonaly se ţádné zábavy, pUestalo se 

zpívat a tančit a kaţdé ráno se konaly jitUní mše. Církev chtEla potlačit všechny 

pohanské zvyky, které se k tomuto údobí vázaly. Vycházely z pUedstavy, ţe v čase, kdy je 

málo slunečního svEtla, jsou temné síly mocnEjší a chtEjí zvítEzit nad sluncem, aby 

ovládly pozemský svEt, a lidé chtEli škodlivou moc démonických sil oslabit. Za účinný 

prostUedek povaţovali hluk a pUevleky za jiné bytosti. PUevlekem s maskou mEnili svou 

totoţnost, aby démony oklamali, a rámusili, aby je zahnali, protoţe vEUili, ţe démonické 
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síly uvyklé na ticho v podzemí hluk nesnášejí. ĚMotlová 2016, s. 196) Proto zaUadila 

církev do kalendáUe svátky Sv. Barbory, Sv. Mikuláše nebo Sv. Lucie. PUes snahu 

církve však lidé vyuţili oslavy mnohých svEtc] k tomu, aby postní pravidla porušovali. 

DEti si v dUívEjších dobách krátily čekání na Vánoce hraním si venku, stavEním 

snEhulák], sáOkováním, koulováním a bruslením na zamrzlých rybnících. Dnes 

v období adventu pUíliš snEhu nebývá, proto dEtem krátí čas kaţdodenní dáreček nebo 

sladkost v adventním kalendáUi. V mnoha obcích se také koná rozsvEcení vánočního 

stromu spojené s pEveckým vystoupením. 

2.4.1 Svatá Barbora 

3. prosince, v pUedvečer svátku Sv. Barbory se konaly obch]zky. Trnková 

(2016) popisuje Barborky jako mladé dívky, které si oblékly bílé šaty a pUepásaly je 

modrou a červenou stuhou a na hlavu si poloţily vEnečky. Takto odEny obcházely 

vesnici. Tradovalo se, ţe svatý Petr spustí od nebeské brány ţebUík, po kterém Barborky 

sestoupí na zem a obdarují hodné dEti. Neposlušné dEti dostaly výprask metličkou. 

Zde je také potUeba zmínit další obch]zkovou hru, která se do dnešních dn] na 

Mladoboleslavsku nedochovala, ale částečnE splynula s obch]zkou Barborek. Jedná se 

o postavu Sv. Lucie, která má svátek 13. prosince. V pUedvečer tohoto dne obcházely 

vesnici tzv. lucky nebo luciny. Byly to strašidelné postavy s dEsivou maskou s dlouhým 

zobákem, jejichţ p]vod nacházíme spíše v pohanských rituálech neţ v podobnosti se 

samotnou svEticí. Úkolem tEchto postav bylo nejen postrašit nezbedné dEti, ale také 

zkontrolovat hospodyOky, zda jiţ mají vymetenou svEtnici a jsou pUipraveny na Vánoce. 

ĚMotlová 2016ě 

Jak jiţ bylo Uečeno, v pUedvečer svaté Barbory se dosud na Mladoboleslavsku 

v obcích MečeUíţ, KosoUice, Dolní Bousov, Písková Lhota, NimEUice, Brodce, BoseO, 

Smilovice, Vlkava, Boreč, Benátky nad Jizerou a Krnsko konají obch]zky, Barbora 

však pUevzala podobu svaté Lucie a chodí dEti postrašit v dlouhých bílých pláštích se 

zahaleným obličejem. Hodným dEtem však rozdává drobné dárečky. 

2.4.2 Mikulášská nadílka 

Sv. Mikuláš je historicky doloţenou postavou. Narodil se v Tecku ve 3. století. 

V MyUe p]sobil jako biskup a byl velice oblíbený u prostých lidí. Byl to velmi štEdrý 
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a dobročinný človEk. Za svou víru byl krutE mučen. 6. prosince roku 345-351 zemUel. 

ĚTrnková 2016, Šottnerová 200Ř, Vondruška 1řř1ě 

V pUedvečer svátk] Sv. Mikuláše se konávaly obch]zky, tzv. mikulášský 

pr]vod. Jeho součástí byly masky husar], Turk], mouUenín], které doprovázely Svatého 

Mikuláše. Mikuláše ohlašovali laufUi, kteUí vstoupili do domu nEkolik minut pUed ním. 

Mikuláš obdaroval hodné dEti vEtšinou cukrovinkami, sušeným ovocem, nEkdy 

i drobnými hračkami. Zlobivé dEti vydEsili a ztrestali metličkou – Autor České mše 

vánoční Jakub J. Ryba tvrdil v naučení mládeţi z roku 1Ř04, ţe „chození Mikuláš] 

pUemnoho mrzák] nadElalo“a horlí proti nEmu jako zaostalé povEUe. PUesto pUečkali 

Mikuláši s andEly a čerty aţ do dnešních dn]. ĚVondruška 1řř1, s. 79) 

V současnosti se tak jiţ nesetkáváme s četnými pr]vody, ale Svatého Mikuláše 

doprovází právE pouze čerti a andElé. V nEkterých obcích Mikuláš obchází jednotlivé 

domácnosti, kde jsou dEti. Hodné dEti dostávají balíčky se sladkostmi a ovocem za 

písničky nebo básničky, které pUednesou. Na zlobivé dEti čeká v balíčku uhlí nebo 

kousek dUeva či stará brambora. V obcích, kde ţije více rodin s dEtmi a jeden Mikuláš 

by nestihl za večer všechny obejít, se tvoUí více mikulášských skupin, nebo se 

v obecních prostorách konají společné mikulášské besídky pro všechny občany. 

Mikulášská nadílka je tradiční v mnoha obcích na Mladoboleslavsku. 

2.4.3 Vánoce 

PUed pUíchodem kUes[anství bylo toto období spojováno se zimním slunovratem, 

a významné bylo zejména proto, ţe krátké temné dny vyvolávaly v lidech pocity strachu 

z temných démon]. Proto o slunovratu lidé zapalovali obUadní ohnE, pozdEji svíce, 

které mEly oslabené boţstvo – zastoupené na zemi ohnEm – posílit. Také mu pUinášeli 

obEti. Z podobného d]vodu zdobili svá obydlí vEtvemi jehličnan], protoţe zeleO 

symbolizovala ţivot. 

Po rozšíUení kUes[anství církev ustanovila na čas zimního slunovratu oslavu 

narození Jeţíše Krista – Vánoce. Za fiktivní datum Jeţíšova narození byla zvaţována 

i jiná data, ale nakonec bylo rozhodnuto o noci ze 24. na 25. prosince. ĚMotlová 2016, 

s. 198) 
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 ŠtEdrý den 

Den, kdy si lidé pUipomínají narození Jeţíška. Zvyky a tradice mají rodinný 

charakter a kaţdá rodina si je dodnes pUizp]sobuje dle svého uváţení. Všude však 

v tento den zavládne atmosféra plná lásky, úcty a pUátelství. Rodiny se odjakţiva schází 

ke společné večeUi u slavnostnE prostUeného stolu. 

Celý den probíhaly pUípravy na večer, hospodynE vaUila, pekla a dokončovala 

výzdobu, zatímco hospodáU pUipravoval stromeček. Všichni se postili, aby vidEli zlaté 

prasátko. P]st skončil s východem první hvEzdy, v tu dobu hospodynE oznámila, ţe je 

prostUeno ke slavnostní večeUi. Bylo zvykem, ţe ke stolu usedal sudý počet lidí, lichý 

počet mohl pUinášet neštEstí. Pokud v rodinE nebyl sudý počet člen], prostíralo se pro 

jednoho navíc. Nohy stolu byly omotané UetEzem, který sliboval soudrţnost celé rodiny 

v dalším roce. Kaţdý ze sedících si pod stolem mohl šlápnout bosou nohou na sekyru, 

coţ pUinášelo pevné zdraví. PUed samotnou večeUí se všichni společnE pomodlili, 

podEkovali Bohu za uplynulý rok a poţádali ho o další rok bez starostí. Ke 

štEdrovečerní večeUi bylo na stole pUichystáno devatero pokrm] od masa pUes hrách, 

ovoce, cukroví aţ po chléb – Boţí dar. Dokud nebyli všichni nasyceni, nesmEli vstávat 

od stolu, vEUilo se totiţ, ţe pokud by nEkdo odešel, uţ by další rok u stolu nesedEl. 

ĚMotlová 2016) 

Po večeUi hospodáU pUinesl stromeček ozdobený mašličkami, sušenými jablíčky 

a jiným ovocem, slamEnými ozdobami atd. První zmínka o stromku zdobeném ovocem, 

sladkostmi a papírovými kvEtinami, postaveném ve svEtnici, pochází z roku 1570 

z brémské kroniky. Ě…ě Počátkem 1ř. století se objevuje v českých zemích. V Praze ho 

prý poprvé jako pUekvapení pro své hosty vystrojil roku 1Ř12 reţisér Stavovského 

divadla Liebich, který ho znal z rodného Bavorska. ĚVondruška 1řř1, s. 84) Tam, kde 

stromeček ještE známý nebyl, stavEly se jesličky nebo také betlémy. Figurky byly 

vyrobeny vEtšinou ze dUeva a objevovala se zde pUedevším postava Jeţíška v jesličkách, 

Panna Marie, Sv. Josef, pastýUi, ale také obyvatelé vesnic a Uemeslníci, 6. ledna pak 

pUibývaly figurky tUí král]. 

Se štEdrým dnem jsou samozUejmE spojovány také koledy, které se zpívaly právE 

u vánočních stromk] na oslavu narození Jeţíška Ědo té doby se zpívaly na mších 

tzv. rorátyě. 
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ŠtEdrý den byl také jedním z nejvhodnEjších pro náhled do budoucnosti. Často 

chtEla mladá dEvčata zjistit, jak bude vypadat jejich budoucí muţ a zda se mohou tEšit 

na vdavky se svým milým. To dívky zjiš[ovaly r]znými zp]soby, napU. házením 

stUevíce – pokud špička ukazovala ke dveUím, mEla být svatba do roka uchystaná. 

Dalším zvykem bylo pouštEní oUechových skoUápek se svíčkami. Známým vEštEním bylo 

i klepání na kurník. Ozval-li se dEvčeti nejdUíve kohout, znamenalo to, ţe se dívka vdá 

do roka. Ozvala-li se nejdUíve slepice, dívka mEla z]stat svobodnou. ĚBestajovský 200Ř, 

s. 211ě O p]lnoci chodívaly zvEdavé dívky na zamrzlou Ueku prosekávat led. Na vodní 

hladinE se jim mohla zjevit jejich budoucnost. ĚŠottnerová 200ř, s. 136ě. 

Lidé chtEli dále vEdEt, zda jim bude slouţit zdraví, proto po večeUi rozkrajovali 

jablka, hvEzda v jablíčku znamenala štEstí a pevné zdraví. Do vody se lilo olovo, z tvaru 

ztuhlého olova se daly pUedpovídat události, které se mEly další rok uskutečnit. 

Po náročném večeru, kdy probEhla také nadílka, lidé spEchali na p]lnoční mši, 

která se dodnes koná pUímo v Mladé Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo 

také v obci Bezno v kostele Sv. Petra a Pavla. 

 Boţí hod vánoční 

KUes[anské Vánoce se začínají slavit po skončení adventu, tedy o ŠtEdrém 

večeru, i kdyţ dnem Boţího narození je 25. prosinec – Boţí hod vánoční. Církev totiţ 

pUevzala ţidovskou tradici pojímání času, podle níţ končí den západem slunce, takţe 

ŠtEdrý večer se povaţuje jiţ za součást dne dalšího. ĚMotlová 2016, s. 198) 

Den, kdy lidé rozjímali a odpočívali. Nikdo v tento den nepracoval, hospodynE 

neuklízely. Jedinou činností, která na Boţí hod probíhala, byly návštEvy pUíbuzných 

a soused]. Lidé si pUáli hodnE zdraví a š[astné svátky. 

 Sv. ŠtEpán 

Svatého ŠtEpána m]ţeme také nazývat jako prvního kUes[anského mučedníka 

nebo patrona koní. V tento den mívali konE výsadní postavení, nejen, ţe jedli svEcený 

oves, ale také je hospodáUi slavnostnE ustrojili a vyjíţdEli na projíţ@ky. ĚVondruška 

1991) 

26. prosince byl také významný štEpánskou koledou. Brzy ráno vybEhla mladá 

dEvčata ven a omývala mládence studenou vodou, aby byli silní a zdraví. Následovaly 

obch]zky od domu k domu a koledovalo se: „Koleda, koleda ŠtEpáne! Co to neseš ve 
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dţbánE? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mE sbEhli, koledu mi 

snEdli. Co mám smutný dElati? Musím jinou ţebrati. Koledu mi dejte, jen se mi 

nesmEjte! Koledu mi dali, pUece se mi smáli.“ ĚBestajovský 200Ř, s. 212) 

Večer se všichni sešli v hospodE na tancovačce a pacholci od koní, kterým 

sluţba aţ do Nového roku skončila, zapíjeli a zpívali: „Na ŠtEpána není pána.“ 

ĚMotlová 2016ě 

Dodnes se na Mladoboleslavsku bohuţel štEpánská koleda nedochovala, tradičnE 

v tento den rodiny pokračují v návštEvách pUíbuzných a pUátel. 

 Sv. Silvestr 

Svatý Silvestr se narodil koncem 3. století v TímE, jako kUes[an pUečkal 

pronásledování a roku 311 byl zvolen papeţem. V té dobE císaU Konstantin povolil 

kUes[anství. ĚVondruška 1řř1, s. 86) Po jeho smrti v roce 335 se v den výročí úmrtí 

konaly mše svaté. Ţádná jiná tradice, aţ do sjednocení církevního a občanského roku, 

nebyla s 31. prosincem spjatá. 

Teprve bEhem 1ř. století se ustálil zvyk oslav konce starého roku. Lidé stále 

chodili do kostela a dEkovali za uplynulý rok. Poté se scházeli, aby společnE oslavili 

a pUípitkem pUivítali nový rok. Takové oslavy dodnes vídáme na Mladoboleslavsku, 

napUíklad v obcích LuštEnice, KosoUice, Písková Lhota, Jizerní Vtelno, Vinec, Čejetice, 

Pluţná aj., kde se občané společnE rozloučí se starým rokem pUi obecním 

silvestrovském ohOostroji. 

2.5 Leden 

V lednu mráz tEší nás, v lednu voda – vEčná škoda. 

Mrazivý leden je prvním mEsícem nového roku, hodnotíme pUedchozí rok 

a odhodlaní vstupujeme do roku nového, v nEmţ celá společnost očekává r]zné zmEny. 

Lidé si dávají rozličná pUedsevzetí a vEUí, ţe budou vše dElat lépe neţ dosud. 

2.5.1 Nový rok 

Nový rok se vţdy neslavil tak, jak ho známe dnes, za počátek nového roku se od 

pravEku pUirozenE povaţoval zimní slunovrat. ZmEna nastala ve starovEkém TímE, 

upravený juliánský kalendáU pUijal 1. leden jako výchozí. Nebyl však veUejnE pUijat, 
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nový rok se tak slavil v prosinci Ězimní slunovratě i v bUeznu ĚstvoUení svEtaě. 

V 17. století pak došlo ke sjednocení občanského a církevního roku, a tedy ustanovení 

počátku roku na 1. leden, ale aţ do 1ř. století trvalo, neţ se tento zvyk ustálil. 

ĚVondruška 1řř1ě 

K Novému roku se pojí nEkolik povEr, které se v domácnostech dodnes v r]zné 

míUe dodrţují. Tíká se napUíklad, ţe to, co bude človEk bEhem Nového roku dElat, 

potáhne se s ním po celý rok. Další povEra se týká první návštEvy v domE, mladá dívka 

nebo chlapec znamenají radost a štEstí do domu, staUí naopak sm]lu. Ze stavení se tento 

den nesmElo nic vynášet, nebo[ by to poté dle povEry po celý rok chybElo. HospodyOky 

nevEšely ţádné prádlo, aby si do domu nepUivolaly smutek a smrt. 

PovEry se také pojí s novoročními pokrmy. ůby se domu drţely peníze, vaUila 

hospodynE k novoročnímu obEdu hrách nebo čočku, naopak nesmEla se tento den jíst 

jakákoliv dr]beţ, aby majetek a peníze z domu „neodlétly“ a nejedly se ani ryby, aby 

štEstí z domu „neuplavalo“. 

Hezkým zvykem bylo pUát svým známým a pUátel]m k novému roku hodnE 

zdraví, štEstí a pohody. Pokud nebylo moţné popUát jim osobnE, posílala se doma 

vyrobená veršovaná pUáníčka. V první polovinE 1ř. století nechal hrabE Karel Chotek 

vytvoUit první novoročenku. Posílání kartiček s pUáním „pour feliciter“ – PF se stalo 

všeobecným zvykem ve dvacátém století a tento p]vabný obyčej ještE zcela nevymizel. 

ĚTrnková 2016, s. 101ě Pouze byl částečnE nahrazen moderními technologiemi. 

Jednou z novodobEjších tradic je novoroční ohOostroj, který se koná v podvečer 

1. ledna také na Mladoboleslavsku v Benátkách nad Jizerou nebo BElé pod BezdEzem, 

a mnohdy se ho účastní více lidí, neţ ohOostroje silvestrovského. 

2.5.2 TUi králové 

Den tUíkrálový je spojen s koncem Vánoc. V domácnostech se tradičnE 

odstrojuje stromeček a vánoční výzdoba. Tento den je ale také spojen se jmény tUí král], 

kteUí pUišli obdarovat narozeného Jeţíška. V dUívEjších dobách chodívali tUi králové 

v bílých košilích a papírových korunách na koledu po domech, aby zazpívali, popUáli 

š[astný nový rok, d]m posvEtili proti zlým silám a dostali výsluţku. Na dveUe pak 

napsali svEcenou kUídou K+M+B+ Ětaké C+M+B+ě a letopočet. Takový d]m byl celý 

rok chránEný. Podle lidové slovesnosti jsou písmena zkratkou jmen tUí král], která byla 
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poprvé uvedena ve 12. století. Podle nEkterých badatel] však m]ţe být p]vodní význam 

zkratky jiný, zUejmE šlo o poţehnání „Christis mansionem benedicat“, česky „Kristus a[ 

poţehná pUíbytek“. ĚVondruška 1řř1, s. 45) 

V dnešní dobE je tUíkrálová koleda spojena spíše s charitativní akcí. TUíkrálovou 

sbírku poUádá kaţdoročnE Charita Česká republika. Skupiny koledník], doprovodné 

akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci 

s farnostmi, školami či r]znými mládeţnickými organizacemi. ĚCharita Česká republika 

2018) Jedná se o nejvEtší dobrovolnickou akci v republice, která neminula ani Mladou 

Boleslav a obce Dolní Bousov, Skalsko, ZdEtín, Boreč, BoseO, Bezno, Mnichovo 

HradištE a Vlkava v jejím okolí, kudy aktivisté prochází. VýtEţek putuje na pomoc 

potUebným, jedná se o handicapované, seniory, matky v nouzi, sociálnE potUebné apod. 

Část výnosu je určena na zahraniční pomoc. Koledovat m]ţe kaţdý, kdo se pUihlásí, 

kaţdou skupinu však vede dospElá osoba, která vlastní pr]kaz. 

2.6 Únor 

Jestli únor honí mraky, staví bUezen snEhuláky. 

Nejkratší mEsíc roku, který se v pUestupném roce o jeden den prodlouţí, pUinášel 

lidem po klidném vánočním období čas zábavy a radovánek. Lidé jedli, pili, veselili se, 

byl to také typický čas svateb. Velmi významným dnem byly Hromnice. Podle Nového 

zákona ĚII. část Bibleě se v tento den, 40 dní po narození Jeţíše, Josef a Marie svého 

syna v jeruzalémském chrámu zasvEtili Bohu. V liturgickém roce je tento svátek nazván 

Uvedení PánE do chrámu a dUíve jím končívala doba vánoční. 

Lidový název Hromnice však vzešel ze slova „hrom“. PUírodní úkaz spojený 

s mohutným svEtlem blesku, který lidem často pUinášel ztráty na majetku i ţivotech 

a jehoţ se velmi obávali. Proti zlu, které páchal hrom a blesk, s prosbami o ochranu 

lidé zapalovali v tento den svEcené svíce, kterým Uíkali „hromnice“. Odtud tedy název. 

Hromnice otevírají období roku, které vrcholí veselým masopustem. ĚŠottnerová 200ř, 

s. 14). 

Významným dnem je Popeleční stUeda, která se Uídí datem Velikonoc, pUipadá 

tedy na stUedu od 4. února do 10. bUezna. Je počátkem 40 denního p]stu, který byl mimo 

nedEle striktnE dodrţován aţ do Bílé soboty. ĚVondruška 1řř1ě 
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2.6.1 Masopust 

TUídenní pohyblivý svátek, který pUedcházel Popeleční stUedE. Masopust je 

dalším svátkem, který pUímo nesouvisí s liturgií a pravdEpodobnE má koUeny 

v pohanských rituálech vpuštEní masa do jídelníčk], na nEjţ církev navazuje. 

ĚVondruška 1řř1ě 

PUed samotnou masopustní zábavou se konávaly zabíjačky a jiné vepUové hody 

odkud pramení název „tučný čtvrtek“. VEUilo se totiţ, ţe aby mEl človEk celý rok hodnE 

sil, musí jíst tento den co nejvíce. ĚBestajovský 200Řě 

Počátkem zábav byla nedEle, lidé jedli, pili a tančili, celý den vyhrávala muzika 

a radovánky se protáhly aţ do druhého dne, to se konaly bály, kde ţeny a dívky 

vyskakovaly co nejvýše „na len“ Ějak vysoko vyskočily, tak vysoko len vyrostlě. 

Vrcholem masopustu bylo úterý, kdy vsí procházel pr]vod maškar. Lidé si masky 

chystali dlouhé týdny dopUedu, čím bláznivEjší byla, tím lépe. Často byly vidEt masky 

vyrobené ze slámy či k]ţe. Maškary obcházely d]m od domu, kde byly pohoštEny 

a napojeny, nEkde dostaly i výsluţku, zpívaly a tančily. Tradiční maskou byl medvEd, 

který mEl právo tančit s kaţdou ţenou, hlučný laufr, kobyla, bába s n]ší, kominík, kozel 

jako symbol plodnosti apod. O p]lnoci ponocný zatroubením ukončil zábavu, nastala 

Popeleční stUeda. ĚMotlová 2016ě 

Dnešní podoba masopustu se od té p]vodní pUíliš neliší. ZmEna nastává v délce 

konání masopustu. V současnosti se v obcích HUivno, Jizerní Vtelno, KladEruby, 

Katusice, Vlkava, BoseO, Bítouchov, Dolní Slivno, Bezno aj. na Mladoboleslavsku 

konají masopustní pr]vody, vEtšinou však druhou nebo tUetí sobotu v únoru, protoţe 

pracovní týden nabízí jako nejvhodnEjší den k oslavám právE sobotu. Zábavy netrvají 

celý den, ale pouze nEkolik hodin, neţ pr]vod projde obcí. Stále se však setkáváme 

s maskami, které jsou v pr]vodu jiţ tradiční, ale také s novými, jeţ pUedstavují 

pUedevším oblíbené televizní postavy. 

Tradiční z]staly také aţ do současnosti r]zné druhy zábav, vrcholí plesová 

sezona. Plesy mají rozličné typy organizátor] od dobrovolných hasič], pUes myslivce aţ 

po samotné vedení obce. Spojení s dUívEjší tradicí masopustu pUipomínají také plesy 

a zábavy maškarní v obcích HrdloUezy, KosoUice, Nová Ves u Bakova, Boreč, ChotEtov, 

ŢidnEves aj. 
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2.7 BUezen 

V bUeznu sedlák stromy oUezává, ale kabát ještE nesundává. 

BUezen znamená pUíchod jara a polních prací. Začalo se orat, aby se obrátila 

p]da, sít obilí, pro dobrou úrodu se do zemE vkládaly r]zné obEti a pronášely se 

motlitby, které mEli po celý rok zajistit dostatek slunce a vláhy. Na polích pomáhali celé 

rodiny, jelikoţ to byla mnohdy jejich jediná obţiva. Svatý TehoU, jehoţ oslavujeme 

12. bUezna, byl pomyslným mezníkem, kdy jiţ byly práce na polích započaty. Dodnes se 

pojí se Sv. TehoUem pranostiky napU. „Na Svatého TehoUe, líný sedlák, který neoUe.“ 

2.7.1 Postní doba 

Tato pUedvelikonoční doba je typická dodrţováním p]stu, trvá šest nedElí 

a jejich pojmenování je pro kaţdou z tEchto nedElí charakteristické. 

 1. postní nedEle – Černá ĚPučálka, Liščíě 

Název Černá je odvozen od barvy odEvu, který na sebe tento den ţeny oblékaly. 

Jiné označení je pučálka podle pokrmu z namočeného a usmaţeného hrachu. Dokonce 

se i maškara nazývala pučálka, pučálník. ĚVondruška 1řř1, s. 52). NejménE pouţívaný 

je název „liščí“, který je odvozen od činnosti pečení preclík]. Matky pekly preclíky 

svým dEtem v noci, tak, aby je dEti nevidEly. Ráno preclíky rozvEsily po domE, dvoUe 

i zahradE. DEtem vyprávEly, ţe je zde nechala liška a pokud je najdou, mohou si je 

nechat a sníst. ĚTrnková 2016ě 

 2. postní nedEle – Praţná 

Název odvozen od pokrmu, který se tento den podával, tzv. praţmo. Jednalo se 

o naklíčená obilná zrna opraţená a omaštEná máslem nebo sádlem. VaUily se také 

obdoby tohoto jídla, napUíklad kaše nebo polévky. ĚTrnková 2016ě 

 3. postní nedEle – Kýchavná 

Kdyţ si nEkdo kýchne, dodnes Uíkáváme: „Na zdraví,“ nebo „Pozdrav Pán B]h.“ 

Tato pUání se zachovala jiţ ze stUedovEku. V té bylo kýchání jedním z pUíznak] moru, 

jehoţ se lidé velmi obávali, a proto si pUáli hodnE zdraví. Postupem času se popUání po 

kýchnutí stalo jiţ slušností. Dokonce se kýchání začalo povaţovat za zdravé pročištEní 

mysli a začali se vyrábEt r]zné šOupavé tabáky a prášky, které kýchání podporovaly. Na 
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kýchavnou nedEli tak platilo, ţe kdo ten den tUikrát kýchne, bude zdravý celý rok – 

odtud tedy název kýchavná nedEle. ĚVondruška 1řř1ě 

 4. postní nedEle – Druţebná 

Pojmenování čtvrté nedEle je odvozeno od společenského ţivota: kromE toho, ţe 

se v ten den mládeţ „druţila“ a pUitom se hostila koláči „druţbami“, pUicházel do 

rodiny nevEsty druţba s ţenichem domlouvat svatbu. ĚMotlová 2016, s. 186) Uvolnila se 

postní kázeO a lidé se veselili. 

 5. postní nedEle – Smrtná ĚSmrtelnáě 

S pátou postní nedElí je spjat jeden z nejstarších lidových obyčej] – vynášení 
smrti. Nesouvisí pUímo s Velikonocemi, ale spíše s kolobEhem ţivota v pUírodE, s níţ 

byl človEk semknutý dávno pUed pUíchodem kUes[anství. Konec zimy a počátek jara je 

symbolikou, kterou znázorOuje právE vynášení vEtšinou slamEné figury pUipevnEné na 

k]lu, která se zapálila a vhodila do vody. Tíkalo se jí r]znE – na Mladoboleslavsku Smrt 

nebo Morana. Dodnes se tato tradice udrţela v obcích Dolní Bousov, BoseO, Hrušov, 

Vlkava, Čejetice a pUímo v Mladé Boleslavi, a to pUedevším zásluhou základních škol, 

které v rámci výuky tradici dodrţují. 

 6. postní nedEle – KvEtná ĚKvEtniceě 

Je počátkem pašijového týdne, poslední postní nedElí a také pUipomínkou 

pUíchodu Jeţíše do Jeruzaléma, kterého lid vítal palmovými listy a r]znými kvEty – 

odtud název. U nás palmové listy nahradily vrbové vEtvičky – kočičky. PosvEcené 

kočičky mEly chránit obydlí a zapíchnuté okolo pole chránily úrodu. ĚTrnková 2016ě 

2.8 Duben 

V dubnu svrchu hUeje, od spodu mrazí. 

MEsíc, kdy je pUíroda v rozpuku, v kaţdém hospodáUství byla spousta práce. 

Vstávalo se s východem slunce, aby lidé stihli splnit úkoly, které je celý den čekaly. 

Zatímco dospElí pracovali na poli, dEti pásly domácí zvíUata. ůby si ukrátily čas, 

vymýšlely r]zná Uíkadla a hrály hry. 
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2.8.1 Pašijový týden 

Po kvEtné nedEli nastává poslední týden pUed Velikonocemi. Velikonoce jsou 

nejvýznamnEjším svátkem kUes[anské církve. KUes[ané si kaţdý den tohoto týdne 

pUipomínají utrpení Jeţíše. D]leţitá je také pUíprava na Velikonoce. Modré pondElí 

a Šedivé úterý bývaly bEţnými dny, kdy započal úklid domácnosti a nejsou významnE 

spojovány s tradicemi. ĚTrnková 2016ě 

 Škaredá stUeda 

Traduje se, ţe se tento den Jidáš na Jeţíše škaredil – odtud plyne název. Na 

škaredou stUedu bylo typické vymetání komín], zametalo se a bílilo. Úklidem se 

vyhánEli zlí duchové ze stavení. ĚTrnková 2016ě 

 Zelený čtvrtek 

Zelený čtvrtek byl dnem poslední večeUe PánE pUed zajetím královskými vojsky. 

Byl zrazen jedním z apoštol] – Jidášem. Zvony ten den umlkly a odlétly do Tíma, místo 

nich obcházeli vesnice mladí s Uehtačkami. Na nEkterých místech se zastavili, aby 

odUíkali modlitbu nebo zazpívali písničku. Tato tradice se dodnes dodrţuje ve vEtšinE 

obcí na Mladoboleslavsku. KromE pomlázky je Uehtání jednou z nejrozšíUenEjších tradic 

v Mladé Boleslavi a jejím okolí. 

Modlitby a písničky pUi Uehtání: 

Zdrávas Maria milosti plná, Pán s tebou. Poţehnaná tys mezi ţenami prvními 

a poţehnanými. Plod ţivota tvého – Jeţíš. I Uekla Maria: „A já dívka pánE, staneš-li se 

podle slova mého.“ Amen (Vinec) 

Nevinné umučení a smrt Krista Pána, kaţdá duše vErná, která je bedlivosti pro 

človEka hUíšného. Slova smrti vykoupiti, on pro své umučení, dal nám vEčný ţivot, nebi 

vEčnou radost, nebi vEčnou radost ĚJizerní Vtelnoě 

Klekání zvoníme, Jidáše honíme. Jidáši zrádný, cos to učinil, ţe jsi svého pána 

Ţid]m prozradil. Ţidi, Ţidi nevErní, vy kluci černí, kopali jámu Jeţíši pánu, aby ho jali, 

ukUiţovali, na velký pátek do hrobu dali a na bílou sobotu zas vykopali. ĚDolní Slivnoě 

 Velký pátek 

Na Velký pátek pUipadalo ukUiţování Jeţíše, sejmutí tEla z kUíţe a uloţení do 

hrobu. Tento den je také označován jako den smutku. Lidé dodrţovali p]st a vEUili na 
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zázračnou sílu zemE, která ukrývá poklady. Kouzelnou moc mElo také umytí ranní 

rosou ještE pUed východem slunce. ĚTrnková 2016ě Ve vsi byly zvony stále nahrazovány 

Uehtačkami. 

V dUívEjších dobách bylo zvykem „honEní Jidáše“. V r]zných obcích se lišil den 

i zp]sob provedení, nEkde dEti vybíhaly z kostela a honily jednoho z chlapc], nejlépe 

zrzavého. V jiných obcích bylo nahánEní Jidáše spojeno pUímo s Uehtáním 

a v modlitbách se o zradE Jidáše také hovoUí, ale pUímo nahánEní Jidáše se jako tradice 

na Mladoboleslavsku prakticky nedochovalo. Na Velký pátek se však v obcích Jizerní 

Vtelno, Písková Lhota a Skalsko dochovala tradice „pálení Jidáše“. DEti z dUevEného 

kUíţe a ze slámy vytvoUí postavu Jidáše, poté obchází vesnici s vytvoUenou figurou 

a Uíkají Uíkadla jako pUi Uehtání. Nakonec Jidáše pUipevní na hranici a společnE upálí. 

 Bílá sobota 

Poslední den čtyUicetidenního p]stu. Vrcholily pUípravy na Velikonoce, pekly se 

mazance a beránci, muţi pletli pomlázky a dEvčata zdobila vajíčka. Podle povEstí se 

vracely zvony z Tíma, takţe bylo ukončeno Uehtání. I dnes je tradicí, ţe dEti, které 

Uehtaly, obchází vesnici a koledují. Za odmEnu dostávají sladkosti, syrová vajíčka nebo 

drobný peníz. 

2.8.2 Velikonoce 

Jsou svátky, jejichţ název je odvozen od „velké noci“ zmrtvýchvstání Jeţíše 

Krista. Velikonoce jsou nejvýznamnEjší svátky kUes[anské církve. Jsou spojené 

s památkou umučení a vzkUíšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání. 

Silnou tradici mEly Velikonoce jiţ v dobE pUedkUes[anské. Prap]vodnE tento 

svátek souvisel se svátkem nomádských pastýU] a byl spojen s obEtováním mladých 

zvíUat, pUedevším beránka. MEl pravdEpodobnE návaznost na ţidovský sedmidenní 

svátek Pesach, kterým si Ţidé pUipomínali vysvobození z egyptského zajetí. ĚŠottnerová 

2008, s. 31)  

Velikonoce jsou svátky pohyblivé, závisí na prvním jarním úplOku, který 

pUedchází 1. nedEli velikonoční. 
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 Boţí hod velikonoční 

Den zmrtvýchvstání Jeţíše Krista nebo také den VzkUíšení. Končil p]st, a lidé si 

nechávali svá jídla posvEtit. SvEtil se mazanec, beránek, ale i chleba nebo vejce. Jedním 

z d]vod] byl také strach z bolestí bUicha po tak dlouhém p]stu. Kousek posvEceného 

jídla dostala také zvíUata, a pro lepší úrodu se zbytky zakopávaly do zemE. ĚBestajovský 

2008) 

 Pomlázka 

Velikonoční pondElí – den, který jiţ stojí mimo kUes[anské svátky. Jedná se 

o oslavy jara, mládí, ţivota. Název „Pomlázka“ má hned nEkolik význam], které úzce 

souvisí právE s omlazením, mládím atd. Pod pojmem pomlázka si tedy m]ţeme 

pUedstavit tradiční prut spletený z mladého vrboví, dále samotné koledování nebo také 

odmEnu, kterou koledníci dostali. 

Na velikonoční pondElí se vstávalo časnE ráno, chlapci si nazdobili pomlázku 

a vyrazili na koledu. Mladé proutky, z nichţ byla pomlázka vyrobena, symbolizovaly 

jarní obrodu, a proto její šlehnutí mElo mít dle tradice omlazující účinek. DEvčata za 

vyšlehání a koledu chlapce obdarovala malovanými vajíčky – kraslicemi Ěnázev je 

pouţíván aţ od počátku 20. stoletíě. ĚMotlová 2016ě Kraslice byly symbolem plodnosti 

a zdraví, často bývaly výrazem milostného citu. Dalšími typickými symboly Velikonoc 

byl beránek, zajíček, kUíţ, velikonoční svíce, pentle a mašle. 

Velikonoční pomlázka je nejrozšíUenEjší tradicí na Mladoboleslavsku. Na koledu 

vyráţí dnes nejen chlapci, ale i dEvčata od batolat aţ po dEti školního vEku. U dospElých 

se stále uchovala tradice, ţe koledují pouze muţi, a to témEU ve všech 

Mladoboleslavských obcích. DEti bývají obdarovány kraslicemi, čokoládou nebo jinými 

sladkostmi, dospElým muţ]m se nabízí také alkoholické nápoje. 

Velikonoční koledy: 

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoO 

bílý, slepička vám snese jiný. Za kamny v koutku na vrbovým proutku, proutek-li se 

otočí, dţbánek piva natočí. Pite, pite, páni, máte plné dţbány. Pite, pite, paničky, máte 

plné skleničky. 

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesu kopu 

vajíček. Potkala mE koroptvička, chtEla jedno červené, ţe mi dá kus jetelíčka a já Uekl: 
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„né, né, né.“ „Za pot]čkem u lesíčka mám já strýčka králíčka, tomu nosím kaţdým 

rokem malovaná vajíčka.“ 

Velikonoce dUíve trvaly dalších 50 dní a ukončeny byly svatodušními svátky – 

letnicemi. Mladoboleslavsko je však tEchto svátk] prosto a ukončení Velikonoc pUipadá 

na Velikonoční pondElí. V povelikonočním období se však stále udrţely i jiné tradice. 

2.8.3 Pálení čarodEjnic ĚFilipojakubská nocě 

Stále ţivou tradicí je také pálení čarodEjnic, které má p]vod ve stUedovEku. 

Koná se v noci z 30. dubna na 1. kvEtna, které také Uíkáme Filipojakubská noc. O této 

noci se zapalovaly ohnE, které mEly chránit človEka pUed zlými silami čarodEjnic. 

VEUilo se, ţe čarodEjnice létají vzduchem na koš[atech a obcují s @áblem. Odedávna 

bylo zvykem chránit se pUed mocnými silami čarodEjnic. Na ochranu se stavEly hranice 

ze sedmi druh] dUeva, na nichţ byla upálena figurína čarodEjnice. PatrnE zde 

shledáváme spojitost se stUedovEkými inkvizičními procesy konanými v celé EvropE, 

kdy se církev chtEla očistit od nadpUirozených sil. Pálení čarodEjnic bylo spojeno také se 

zábavou, kdy chlapci pUeskakovali ohníčky, vyhazovala se do vzduchu hoUící pometla, 

a kdyţ uţ hranice dohoUívaly, lidé si od nich zapalovali pochodnE, s nimiţ následnE 

tančili a zpívali, aby odehnali zlé síly. 

VEtší či menší zapálené hranice o Filipojakubské noci v současnosti vídáme 

témEU v kaţdé obci na Mladoboleslavsku, doprovodným programem bývají také 

lampionové pr]vody v maskách čarodEjnic, opékání vuUt] nebo r]zné soutEţe. Tato 

tradice se stala zábavnou akcí. 

2.9 KvEten 

Slavík zpívá v háji aţ za tepla v máji. 

Nejen mEsíc rozkvEtu pUírody, ale také mEsíc lásky, jak jiţ psával Karel Hynek 

Mácha, jehoţ kraj je částečnE součástí regionu Mladoboleslavska. ů právE s láskou jsou 

spojeny oslavy 1. máje. 

2.9.1 StavEní Májky 

Nejstarší známý doklad o stavEní máje je z roku 1422, kdy za postavení máje 

dostal hoch za odmEnu ruku dEvčete. V pUedvečer 1. kvEtna se vypravovali chlapci do 
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lesa, aby tam usekli co nejvyšší strom a udElali z nEj do rána staročeskou májku, 

tradiční symbol jara. ĚBestajovský 2008, s. 34) 

Aby co nejdéle vydrţel, byl zhotoven z jehličnanu – nejčastEji ze smrku, jedle 

nebo borovice. Ě…ě Kmen byl nejčastEji zbaven k]ry. NEkdy však na nEm byl sloupnut 

jen spirálovitE obtočený pruh k]ry. Zelená část byla ozdobena r]znobarevnými stuhami, 

prouţky papíru, šátky, stUapci, krepovými r]ţemi a kvEty. K tomuto zelenému vršku byl 

na fáborech pUipevnEn vEnec z chvojí. ĚŠottnerová 200Ř, s. 58) 

StavEní máje tradičnE doprovázela hudba a tanec a jiné zábavy ve vsích. Májku 

bylo nutné hlídat celou noc, protoţe hrozilo, ţe se jí pokusí zmocnit obyvatelé jiných 

okolních vesnic, coţ by znamenalo velkou ostudu. Obecní májka ale nebyla jediná, 

která je spojována s 1. májem, kaţdý chlapec postavil menší májku také pod okno své 

milé na d]kaz své lásky a oddanosti. Ta mu na oplátku uvila vEneček z lučního kvítí. 

StavEní máje si dodnes uchovalo svou tradici napUíklad v obcích Kobylnice, 

HrdloUezy, KosoUice, LuštEnice, ZdEtín, Kropáčova Vrutice, Katusice, Kluky, 

Bakov nad Jizerou, Boreč, Čejetice, Bezno, Dolní Slivno, NimEUice, Velké Všelisy aj. 

V obci Ptýrov dokonce dodnes májku v noci hlídají místní muţi. 

S láskou je také spojeno líbání pod rozkvetlou tUešní, které je zvykem mnohem 

mladším neţ stavEní májky, ale získalo si oblibu. Traduje se, ţe dívka, která nebude do 

p]lnoci 1. kvEtna políbená, do roka „uschne“. Pokud se to nEkteré nepodaUilo, musela 

alespoO obejmout mladý stromek a také ho políbit. ĚŠottnerová 200řě Dnes se lidé líbají 

pod jakýmkoliv rozkvetlým stromem. 

2.9.2 1. kvEten – svátek práce 

Tradiční byly také prvomájové pr]vody, které máme dodnes spojeny s minulým 

reţimem. Jejich p]vod však m]ţeme hledat jiţ ve druhé polovinE 1ř. století v USA. 

Svátkem práce se stalo výročí jedné z dElnických demonstrací, konající se 1. kvEtna 

1866 v Chicagu, která si vyprovokováním stUelby vyţádala obEti na ţivotech. 

ĚŠottnerová 200řě 

V České republice býval svátek práce dnem veselí a zábavy aţ do 

komunistického pUevratu v roce 1948, po vítEzném únoru se stal 1. kvEtem politickou 

propagandou. Lidé byli nuceni účastnit se pr]vod] a ztotoţOovat se s politickými hesly, 

které hlásaly transparenty. Poslední pr]vod tohoto typu se konal 1. kvEtna 1řŘř. 
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V současnosti se konají prvomájové pr]vody jen v nEkolika obcích ĚMladá 

Boleslav, KosoUice, Jizerní Vtelno, Vlkavaě a ne vţdy jsou pravidelné. Pokaţdé jde však 

o satirické ztvárnEní pUedrevolučních pr]vod]. Nechybí zde transparenty s hesly, 

v nichţ shledáváme určitou ironii. M]ţeme také vidEt vlaječky a jiné ozdoby, nEkdy 

slyšíme také tradiční projevy. Poté následují zábavné aktivity a veselí trvá celý den. 

2.9.3 Den matek Ědruhá kvEtnová nedEleě 

KvEten není jen mEsícem lásky mezi milenci, ale také vyjádUením lásky 

k človEku, který je nám nejbliţší – k mamince. Jedna z tradic, která se nepojí pUímo 

s církví, avšak nutno Uíct, ţe ţena – matka má i v náboţenství silný kult. Panna Marie, 

bohorodička si v dUívEjších dobách získala srdce pUedevším lidových vrstev. Snad 

v kaţdé domácnosti bylo moţné nalézt sošku či obrázek Madony s Jeţíškem. Lidem 

bylo bliţší ţádat o pUimluvení u svého syna Marii, neţ ţádat církev. 

Den matek jako mezinárodní den známe od počátku 20. století, kdy se z USA 

postupnE rozšíUil do Evropy. Jeho cílem je oslava ţeny jako matky a její nezastupitelná 

role ve společnosti. V naší zemi se začal slavit v roce 1ř23 zásluhou Alice Masarykové, 

dcery tehdejšího prezidenta. Ideu také šíUila Čs. ochrana matek a dEtí, Červený kUíţ, 

Sokol, Orel, katolické spolky i nEkteré ţenské komise pUi politických stranách 

ĚŠottnerová 2009, s. 61) 

Minulý reţim vyzdvihoval spíše Mezinárodní den ţen ĚMDŢě konající se 

8. bUezna a tím Den matek postavil do pozadí. Po roce 1řŘř se vrací Den matek 

a tradice s ním spojené. DEti vlastnoručnE vyrábí pUáníčka a drobné dárky, kterými 

vyjadUují svou lásku a díky maminkám. 

2.10 Červen 

Co za den v červnu naprší, to slunce za hodinu vysuší. 

První letní mEsíc, který obsahuje oslavy mnoha svEtc]. Ţádný z nich s sebou ale 

nepUináší na Mladoboleslavsko zvyky či tradice. Období bylo významné pro naše 

pUedky pUedevším z hlediska polních prací a obţivy. Jedním ze svEtc], k nEmuţ se lidé 

modlili je Sv. Medard ĚŘ. červnaě, patron sedlák] a pastýU], který chránil úrodu proti 

silným deš[]m. 
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NejvýznamnEjším dnem však byl letní slunovrat. Den, kdy je slunce na obloze 

nejdéle a otvírá brány letním dn]m. ůby mElo slunce stále hodnE sil, zapalovaly se 

tento den ohnE. Pohanská oslava slunovratu byla natolik silná, ţe odolala snahám 

církve o její vymícení. Kdyţ se ji tedy podaUilo nikdy zakázat, církev ji pUijala a dala jí 

nové jméno – Svatojánská noc. 

Název je odvozen od svEtce Jana KUtitele, jehoţ výročí narození se v tomto 

období slaví. ĚŠottnerová 200ř, s. 70) 

Letní slunečné dny a blíţící se konec školy umoţOovaly dEtem hraní venku na 

čerstvém vzduchu. Mezi oblíbené hry dEtí patUilo cvrnkání kuliček, tlučení špačk], 

chytání rak] nebo na slepou bábu. S dEtmi se pojí jediná červnová tradice na 

Mladoboleslavsku. 

2.10.1 DEtský den 

Tradiční oslavy dEtí jsou velmi mladou tradicí, která si získává všeobecnou 

oblibu. První zmínka o podobných oslavách se datuje do 30. let minulého století. 

1. června se konala konference, kde byl v]bec poprvé vznesen poţadavek na vyhlášení 

dne oslavujícího dEti, který by se slavil po celém svEtE. V San Francisku se téhoţ dne 

konal festival dračích lodí, jichţ se zúčastnili čínští sirotci. Shromáţdil je čínský 

generální konzul s myšlenkou vEnovat dEtem více pozornosti a více pečovat o jejich 

potUeby, čímţ by se mEla zabývat celá společnost. Den pro ochranu dEtí byl však 

vyhlášen aţ v roce 1ř4ř a na počest obou historických událostí bylo ustanoveno datum 

1. června, posléze pod názvem Den dEtí nebo Mezinárodní den dEtí. (Trnková 2016, 

s. 47) 

Pokud v současné dobE navštívíme obce Čejetice, Boreč, Bakov nad Jizerou, 

Krnsko, Vinec, Katusice, LuštEnice Dolní Bousov a mnoho dalších na 

Mladoboleslavsku pUi oslavách Dne dEtí, m]ţeme se setkat se spoustou zábavných 

aktivit, jako jsou soutEţe o sladké odmEny, projíţ@ky na koních, vystoupení sokolník], 

zásah hasič] s prohlídkou hasičského vozu, hudební vystoupení, dEtská diskotéka, 

opékání vuUt] a spousta jiných. 
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2.11 Červenec, Srpen 

Co červenec neuvaUí, srpen nedopeče. 

Tyto letní mEsíce byly velmi chudé na lidové tradice. Lze to pUičítat 

zamEstnanosti lidí na polích, a tedy nebyl čas na zábavu. Pole bylo zdrojem obţivy, 

a proto se vynakládalo velké úsilí vedoucí k co nejvyšší úrodE. Vysokou úrodu si lidé 

zajiš[ovali nejen vlastní prací, ale také r]znými magickými rituály nebo modlitbami ke 

svým patron]m nebo pUinášením obEtí. 

V současné dobE je toto období spojováno s odpočinkem, dovolenou 

a prázdninami. V obcích se konají r]zné slavnosti, jarmarky a poutE. S létem jsou také 

spojeny sportovní akce napU. turnaje v nohejbale, v nEmţ je okres Mladá Boleslav na 

jedné z nejvyšších úrovní v Čechách. Dále jsou to soutEţe dobrovolných hasič] 

a koncerty rozličných hudebních ţánr]. 

2.11.1 ŢnE a doţínky 

V létE dozrávalo ovoce a zelenina, sbíraly se byliny a chodilo se na sena. Na 

stráních dEti sbíraly lesní jahody, na mýtinách bor]vky, maliny a ostruţiny. Včely pilnE 

opylovaly kvEty a vytváUely med. Na polích zlátlo obilí a nastávaly ţnE, jichţ se 

účastnili všichni obyvatelé vesnic. 

Kdyţ pUišli ţenci na pole, smekli a náboţnE se pokUiţovali. Pak vzali kosy do 

rukou a udElali s nimi ve vzduchu kUíţ nad obilím. Kosení pUerušovali jen kv]li kratičké 

svačinE a broušení nástroj]. PotUebný brousek nosili v toulci, zhotoveném z kravského 

rohu. Sekáči neúnavnE kosili zralé obilí a ţeny za nimi se srpem v rukou dočiš[ovaly 

a vázaly. Obilí se kladlo po hrstech na povUísla a vázaly se snopy. ĚBestajovský 200Ř, 

s. 82) 

NEkteUí obyvatelé obcí na Mladoboleslavsku i v současnosti vlastní menší 

políčka pro svou potUebu, avšak tento trend rychle klesá. Polní práce tak z]stávají 

v rukou zamEstnanc] zemEdElských druţstev, jejichţ tradice je na Mladoboleslavsku 

stále ţivá v obcích Čistá, Krásná Ves, Jizerní Vtelno, Bezno, LuštEnice, Dobrovice, 

Bukovno, MečeUíţ aj. 

Kdyţ byly ţnE u konce, slavily se doţínky. HospodáU uspoUádal pro své 

zamEstnance hostinu, pozval muziku a společnE se všichni veselili. Za práci dostali 
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ţenci zaplaceno a dEvčata na oplátku pUedala hospodáUi veliký vEnec uvitý z nEkolika 

druh] obilí. PUedávání doprovodily r]znými pr]povídkami. ĚŠottnerová 200řě 

BEhem minulého reţimu se doţínkové slavnosti staly ukázkou skvElého 

hospodaUení bývalých JZD. Slavnosti slouţily k propagandE a byly jednou z hlavních 

událostí, kterých se účastnili i vysocí úUedníci. 

Dnes jsou doţínky spíše soukromého charakteru a týkají se pouze zamEstnanc] 

zemEdElských druţstev. PUesto však napUíklad v obci Skalsko dodnes probíhají 

doţínkové slavnosti. 

2.11.2 Konec prázdnin 

Na konci srpna se stává čím dál tradičnEjší loučení s prázdninami. Nelze ještE 

pUímo hovoUit o tradici, protoţe se vyskytuje nepravidelnE, mimo obce Hrušov 

a Libichov, kde si jiţ získala své místo. Mívá podobný pr]bEh jako dEtské dny konající 

se v období kolem 1. června, konají se soutEţe, opékání vuUt] apod. DEtem končí 

období prázdnin a všechny se jiţ pUipravují na nadcházející školní rok.  
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3 TEMESLů V PROMDNÁCH ČůSU 

Temesla a obchod stály vţdy za ekonomickým rozvojem mEsta či vesnice. 

PostupnE se z jednoduchých Uemesel začaly stávat specializované obory zabývající se 

jednotlivými postupy a na základE toho také vznikaly cechy. Počet cech] ve mEstE se 

mEnil, jak rostla specializace Uemesel. Na pUelomu 16. a 17. století existovalo 

v Boleslavi celkem 14 cech]: mlynáUský, pekaUský, ševcovský, sladovnický, koţešnický, 

zámečnický a ručnikáUský, kováUský a kosaUský, bednáUský a koláUský, koţeluţský, 

Ueznický, tesaUský, zednický a kamenický, truhláUský, provaznický. ĚHerčík 2013, s. 177ě 

V d]sledku vniku a rozvoje pr]myslu od 1Ř. století, kdy svou činnost zahájily 

manufaktury a pozdEji tedy společnosti s r]zným zamEUením výroby, postupnE cechy 

zanikaly. Dobré Uemeslo však s nimi nezaniklo, svobodný obchod naopak stále vzr]stal 

a jeho existence, stejnE jako existence svobodné pracovní síly, je nezbytnou součástí 

rozvoje kaţdé moderní ekonomiky dodnes. ĚHerčík 2013, s. 177ě 

3.1 KováU 

Je jedno z nejstarších Uemesel, s nimiţ se v ţivotE obce m]ţeme setkat. P]vodní 

kovárny, budované v 1Ř. století, se nacházely na návsi, bývaly obecní, pUípadnE panské. 

PozdEji uţ vznikaly pUi hlavních cestách, bylo to bezpečnEjší, protoţe kováU pracoval 

s otevUeným ohnEm. Kovárna se vyznačovala nápadným komínem, postaveným nad 

ohništEm – výhní, kde se tavily kusy ţeleza, z nichţ pak kováU zpracovával na kovadlinE 

poţadované pUedmEty. U výhnE bylo dmychadlo, kterým se vhánEl vzduch, a kádE 

s vodou, v nichţ se horké výrobky ochlazovaly. ĚMotlová 2016, str. 16řě 

KovaUina byla vţdy spojována s koOmi, kaţdý správný kováU koním dobUe 

rozumEl, a aby taky ne, vţdy[ právE jeho zásluhou si konE mohli vykračovat na nových 

podkovičkách. KováU byl velmi respektovanou osobou, protoţe také dokázal pomoci 

hospodáUským zvíUat]m od neduh], lidem zase trhal zuby. ĚMotlová 2016ě 

V současnosti se kováUské Uemeslo rozdElilo na kovaUinu uţitkovou 

a umEleckou. ZmEnily se technologie a postupy výroby, specializovali se zpracovatelé 

jednotlivých druh] kov] od zlatník] po oceláUe. NejrozšíUenEjší kovovýroba na 

Mladoboleslavsku je spjata s výrobou automobil] ve ŠKODů ůUTO. 
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3.2 MlynáU 

Mladoboleslavsko je velmi bohaté na vodu, tím pádem je to vhodné místo pro 

výstavbu mlýn]. Teka Jizera a její pUítoky Čistecký potok, Strenický potok a Klenice, 

protékající touto oblastí, nabízely výhodné podmínky. Mimo vodní mlýny jsou na 

Mladoboleslavsku dosud k vidEní i mlýny vEtrné. 

MlynáUství patUilo k nejnáročnEjším Uemesl]m. MlynáUi museli rozumEt nejen 

mletí zrna, ale i mechanice a zacházení s vodou, pUedpokládalo se, ţe dokáţí mlýn 

vybudovat, opravovat i vyrábEt všechny potUebné součástky. PatUili k nejvzdElanEjším 

člen]m vesnického společenství a pUinášeli na venkov mnohé technické novinky. 

ĚMotlová 2016, s. 171) 

Počátkem 20. století sdruţovalo společenstvo mlynáU] v tehdejším politickém 

okrese Mladá Boleslav na dvE desítky mlýn]: KoštíU]v v KačovE, Mencl]v v ObodUi, 

mlýn Draţice, Langr]v v Horkách, PUed ním Kopš]v, Dlabač]v v Neuberku, mlýn ve 

Vinci, VaOk]v v Mladé Boleslavi, Roţátov, Jav]rk]v v Plazích, Hodk]v v PEčicích, 

NEmečk]v v BUeznE, Tichého v Dobrovici, Š[astného v Košátkách, Krejčího v Dolním 

CetnE, Hýbner]v ĚpozdEji Š[ovíčk]v a Bečk]vě ve Strenicích, BednáU]v v Podčejku, 

Polívkové a Postráneckého v Krnsku, Poláčk]v v Ţerčicích, krupárnu v Krnsku, 

Dürich]v ĚKucht]vě v Borovici a KlášteUe. Mnoho ze jmenovaných objekt] sice stojí, 

ale dávno jiţ v provozu není. ĚHerčík 2013, s. 2016ě 

Vzhledem k charakteru krajiny byly nEkteré mlýny špatnE dostupné, a tak se 

sedláci a chalupníci z Vrátna a BUezovic rozhodli, ţe nechají postavit ve svém okolí 

mlýny vEtrné. Díky dostatečné síle podzimních vEtr] byly postaveny tUi vEtrné mlýny. 

První stál na Horce u obce Nosálov, ale bohuţel vyhoUel. O volný pozemek se postarala 

pUíroda a nyní je tento prostor zalesnEný. V lesním porostu je ještE moţné spatUit zemní 

sklep, který patUil ke stavení. ĚŠolc 2017, s. 111ě Druhý vEtrný mlýn nalezneme u obce 

Vrátno. Je novE zrekonstruovaný a rekonstrukce probíhala v souladu s p]vodními plány 

mlýna. TUetím vEtrným mlýnem je ten Komošínský severnE od BUezovic a v současnosti 

slouţí jako zázemí spolku Liga lesní moudrosti, která sdruţuje zájemce o táboUení 

a činnost ve volné pUírodE. ĚŠolc 2017, s. 117ě 

Tato bohatá mlynáUská tradice se na Mladoboleslavsku bohuţel neuchovala 

a nedochovaly se ani nEkteré významné budovy mlýn], které dUíve lidem dobUe 

slouţily. 
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3.3 Švec a krejčí 

Švec, švícko, další Uemeslník, který patUil k ţivotu na vesnici. Výroba bot byla 

velmi náročnou a zdlouhavou prací, koţené boty bývaly drahé. Lidé si své boty šetUili 

a nové si nechávali ušít jen k významným událostem. Vesničtí ševci však boty nešili, 

šlo spíše o drobné opravy, nové boty si lidé museli nechat ušít ve mEstech. ĚMotlová 

2016) 

S počátkem 20. století pUichází pásová výroba Tomáše Bati a jiţ v první 

polovinE tohoto století začala drobné ševce utlačovat. Na Mladoboleslavsku bylo 

ševcovství zcela vymýceno. 

Oproti tomu dodnes ţivým Uemeslem na Mladoboleslavsku je krejčí nebo 

švadlena. V dUívEjších dobách krejčí šili pUedevším vesty, kabáty suknE nebo 

šnErovačky, ostatní prádlo si hospodyOky dokázaly ušít samy. 

V 1Ř. století byla na Mladoboleslavsku zavedena první textilní manufaktura 

v JosefovE Dole. Ignác Klinger se na konci 1ř. století zaslouţil o nejvEtší rozmach této 

továrny, a proto jí dodnes lidé znají pod názvem „Klingrovka“, a rozšíUil výrobu do 

Mladé Boleslavi. Svých úspEch] továrna dosahovala aţ do konce druhé svEtové války, 

v tuto dobu továrnu pUebírá Mototechna a zUizuje zde sklady náhradních díl] 

motorových vozidel. Část výroby v JosefovE Dole získal podnik TIBů Dv]r Králové, 

ale ten jiţ dnes nevyrábí, a tak se textilní tradice na Mladoboleslavsku stala minulostí. 

ĚHerčík 2013ě 

NicménE švadlena či krejčí jako svobodní podnikatele na Mladoboleslavsku 

resp. v Mladé Boleslavi dodnes úspEšnE p]sobí. Lidé čím dál častEji vyhledávají tyto 

Uemeslníky pro ušití šat] k významným událostem, jako jsou svatby, plesy, promoce 

apod. 

3.4 HrnčíU 

Další Uemeslo, které se dodnes tEší všeobecné oblibE, je hrnčíU. V historii lidstva 

pUedstavuje hrnčíUství nejstarší Uemeslnou činnost. Od pravEku si lidé vyrábEli hlinEné 

nádoby v domácích podmínkách, postupnE se však z domácí výroby zformovalo 

Uemeslo. Místo vlastních keramických nádob si lidé kupovali nové nádobí na 

vesnických trzích. 
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Mezi hrnčíUskou produkci patUily nádoby i kachle, truhličky, svícny, mísy, 

cedníky, kobliţníky, r]zné typy hrnc] Ěsádláky, mléčáky, kvašáky, pucláky aj.ě, stolní 

nádobí, pekáče, kropáče, holby, dţbány, lahve, konve, formy na pečivo, figurky betlém] 

a dekorativní plastika. Mistrovským kusem bývalo zhotovení dvoumEUičného hrnce 

a jednomEUičného dţbánu. ĚMotlová 2016, s. 174ě 

Pokud v současnosti na Mladoboleslavsku navštívíme jarmarky a stUedovEká 

trţištE, rozhodnE nalezneme nejeden stánek s dekorativní keramikou. HrnčíUi prodávají 

také uţitkovou keramiku jako hrnečky, hmoţdíUe, mističky, ale také hrnce nebo obaly 

na kvEtináče. 

3.5 TruhláU 

NejrozšíUenEjším a nejvyhledávanEjším Uemeslníkem je v současné dobE truhláU. 

Toto Uemeslo se p]vodnE vyvinulo z tesaUství. Odedávna se tito Uemeslníci zabývají 

výrobou nábytku. Vedle truhláUství se z tesaUství vyvinulo také koláUství a bednáUství. 

TruhláUi své výrobky zdobili Uezbou, malbou a intarziemi. Mistrovským kusem 

tovaryš] skládajících výuční zkoušky bylo zhotovení truhly nebo stolu. ĚMotlová 2016, 

s. 170) Intarzie jsou vzory a obrazce vzniklé skládáním a lepením dýhy s r]znou 

strukturou a barvou. 

Výtvarná tvoUivost venkovských tesaU] a truhláU] se nejviditelnEji projevila na 

dUevEných stavbách či dUevEných součástech staveb zdEných. Zhotovovali zdobené 

domovní štíty, lomenice, vstupní brány, dveUe, okna i sošky do výklenk] na fasádách, 

boţí muka, kapličky, zvonice i kostelíky a jejich dUevEné vybavení. Ě…ě 

Za vrchol lidové UezbáUské dovednosti se povaţují perníkáUské formy – husaUi, 

vojáci, postavy v dobových odEvech, kohouti, koníci, miminka a symboly lásky. 

Z pracovních nástroj] byly nejzdobenEjší ty, které často slouţily jako dar: kolovraty, 

pUeslice a roubíky na vázání obilí. ĚMotlová 2016, s. 250ě 

Na Mladoboleslavsku p]sobí nespočet truhláU], kteUí o práci nemají nouzi. Jsou 

vyhledáváni pUedevším pro výrobu nábytku od pUedsíní pUes kuchynE aţ po loţnice. 
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4 TRůDICE VE VÝTVůRNÉ VÝCHOVD 

Výtvarná výchova stejnE jako celý školský systém prodElává spousty zmEn. 

MEní se cíle, pojetí i náplO. PUi pohledu do historie výtvarné výchovy zaznamenáváme 

pUechod od Uemeslného kreslení k volnosti projevu a k d]razu na vlastní proţitek 

z tvorby. Tradice a Uemesla jsou studnicí nápad] a inspirace pro výtvarnou výchovu 

a její pUípravu. Lze ţák]m pUedstavovat tradice, s nimiţ se dosud nesetkali, nebo známé 

tradice pojmout netradičním zp]sobem. Kaţdá lekce inspirovaná tradicemi pak ţák]m 

m]ţe pUinést očekávaný proţitek. 

Nejen lidové tradice a Uemesla, ale jakýkoliv námEt a jeho motivace vyvolávají 

u ţák] pUedstavu výtvarného Uešení a současnE nabízejí i podobu jeho ztvárnEní. Ta je 

dále ovlivnEna postoji a individuálními zkušenostmi kaţdého jednotlivého dítEte, jeho 

výtvarným cítEním i dosavadními zkušenostmi. Čím je myšlenka pUitaţlivEjší 

a závaţnEjší, tím snáze vyvolá v očích ţáka zUetelnou pUedstavu o vlastním výtvarném 

pojetí úkolu. Je proto nutné, aby si byl učitel tohoto procesu dobUe vEdom a d]slednE 

zvaţoval, jak vyvolat zájem ţák], jak jim obsah námEtu a jeho nosnou myšlenku pUedat 

a jak ji motivovat. ĚRoeselová 1řř5, 2000, s. 15ě 

4.1 Rámcový vzdElávací program pro základní 

vzdElávání 

Rámcový vzdElávací program pro základní vzdElávání (RVP ZV) pUedstavuje 

spolu s Národním programem státní úroveO kurikulárních dokument], které jsou 

v souladu s principy pUedepsanými v zákonE č. 561/2004 Sb., o pUedškolním, 

základním, stUedním, vyšším odborném a jiném vzdElávání, ve znEní pozdEjších 

pUedpis] Ěškolský zákoně. 

Rámcový vzdElávací program je závazným dokumentem stanovujícím 

vzdElávací obsah, tedy očekávané výstupy a učivo, na jehoţ základE si kaţdá škola 

vytváUí vlastní školní vzdElávací program ĚŠVPě. Očekávané výstupy pro 1. stupeO 

základní školy se rozdElují do dvou období, pUičemţ očekávané výstupy v prvním 

období nejsou závazné, ale pouze orientační, závazné jsou aţ očekávané výstupy ve 

druhém období, které v rámci základní školy pUedstavují výstupy na konci 5. ročníku. 
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Rámcový vzdElávací program dává moţnost výbEru vzdElávacích postup], 

metod, forem výuky a vyuţití podp]rných opatUení Ěna základE individuálních potUeb 

ţák]ě pUi dosahovaní cíl]. ZaUazuje pr]Uezová témata a nabízí mnoţství volitelných 

pUedmEt], d]leţitých pro rozvoj individuálních zájm] ţák]. Tím vším pUispívá 

Rámcový vzdElávací program k vyšší motivaci ţák], podporuje zájem o učivo 

a zlepšuje moţnosti spolupráce nejen ţák], ale také spolupráci mezi školou, zákonnými 

zástupci, školským poradenským zaUízením a dalšími osobami, které mají podíl na 

vzdElávání ţáka. (RVP ZV 2017) 

Rámcový vzdElávací program orientačnE rozdEluje obsah vzdElávání na devEt 

vzdElávacích oblastí. Jednou z nich je vzdElávací oblast UmEní a kultura, která je 

tvoUena dvEma vzdElávacími obory a to hudební výchovou a výtvarnou výchovou. 

Mimo zaUazení tradice do výtvarné výchovy, se s pojmem tradice a kultura setkáváme 

také v klíčových kompetencích občanských, ve vzdElávací oblasti ČlovEk a svEt práce 

nebo pr]Uezovém tématu Multikulturní výchova. (RVP ZV 2017) 

4.2 Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova a hudební výchova, jsou vzdElávací obory, které společnE 

tvoUí vzdElávací oblast UmEní a kultura. VzdElávání v této oblasti pUináší umElecké 

osvojování svEta, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu umEleckého osvojování 

svEta dochází k rozvíjení specifického cítEní, tvoUivosti, vnímavosti jedince 

k umEleckému dílu a jeho prostUednictvím k sobE samému i k okolnímu svEtu. Součástí 

tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umEní na základE společných 

témat, schopnosti vcítit se do kulturních potUeb ostatních lidí a jimi vytvoUených hodnot 

a pUistupovat k nim s vEdomím osobní účasti. V tvoUivých činnostech jsou rozvíjeny 

schopnosti nonverbálního vyjadUování prostUednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, 

barvy, gesta, mimiky atp. (RVP ZV 2017, s. 82) 

Výtvarná výchova preferuje tvoUivý pUístup k práci s vizuálnE obraznými 

prostUedky, čímţ dává moţnost kaţdému jedinci dosáhnout individuálního proţitku. 

V současné dobE nesmíme chápat výtvarnou výchovu jako pouhý pUenos reality, ale 

jako komunikační prostUedek. Kaţdý ţák by tak mEl mít moţnost vyjádUení vlastní 

fantazie, cítEní, vnímání, myšlení, proţívání a pUedstavivosti. 
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4.2.1 Učivo výtvarné výchovy na 1. stupni 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI: 

 Prvky vizuálnE obrazného vyjádUení – linie, tvary, objemy, svEtlostní a barevné 

kvality, textury – jejich jednoduché vztahy Ěpodobnost kontrast, rytmusě, jejich 

kombinace a promEny v ploše, objemu a prostoru. 

 UspoUádání objekt] do celk] – uspoUádání na základE jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádUení. 

 Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vizuálnE 

obrazná vyjádUení podnEt] hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 

chu[ových a vyjádUení vizuálních podnEt] prostUedky vnímatelnými ostatními 

smysly. 

 Smyslové účinky vizuálnE obrazných vyjádUení – umElecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama. 

UPLůTNOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

 ProstUedky pro vyjádUení emocí, pocit], nálad, pUedstav a osobních zkušeností 

– manipulace s objekty, pohyb tEla a jeho umístEní v prostoru, akční tvar malby 

a kresby. 

 Typy vizuálnE obrazných vyjádUení – jejich rozlišení, výbEr a uplatnEní – 

hračky, objekty, ilustrace text], volná malba, skulptura, plastika, animovaný 

film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama. 

 PUístupy k vizuálnE obrazným vyjádUením – hledisko jejich vnímání Ěvizuální, 

haptické, statistické, dynamickéě, hledisko jejich motivace Ěfantazijní, zaloţené 

na smyslovém vnímáníě. 

OVDTOVÁNÍ KOMUNIKůČNÍCH ÚČINK¥ 

 Osobní postoj v komunikaci – jeho utváUení a zd]vodOování; odlišné 

interpretace vizuálnE obrazných vyjádUení ĚsamostatnE vytvoUených 

a pUejatýchě v rámci skupin, v nichţ se ţák pohybuje; a jejich porovnávání 

s vlastní interpretací. 

 Komunikační obsah vizuálnE obrazných vyjádUení – v komunikaci se 

spoluţáky, rodinnými pUíslušníky a v rámci skupin, v nichţ se ţák pohybuje 
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Ěve škole i mimo školuě; vysvEtlování výsledk] tvorby podle svých schopností 

a zamEUení. 

 PromEny komunikačního obsahu – zámEry tvorby a promEny obsahu 

vlastních vizuálnE obrazných vyjádUení i dEl výtvarného umEní. (RVP ZV 

2017, s. 89) 

4.3 Cíle základního vzdElávání 

Základní vzdElávání chápeme jako proces, který vede k dosaţení daných cíl]. 

K naplOování vzdElávacích cíl] dochází ve všech vzdElávacích oblastech, v rámci 

výuky jednotlivých pUedmEt]. Výtvarná výchova zamEUená na tradice a Uemesla 

napomáhá dosahovat tEchto cíl]: 

 umoţnit ţák]m osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní 

učení; 

 podnEcovat ţáky k tvoUivému myšlení, logickému uvaţování a k Uešení 

problém]; 

 vést ţáky k všestranné, účinné a otevUené komunikaci; 

 rozvíjet u ţák] schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspEchy 

vlastní i druhých; 

 pUipravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovEdné osobnosti, uplatOovali svá práva a naplOovali své 

povinnosti; 

 vytváUet u ţák] potUebu projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy 

k lidem, prostUedí i k; pUírodE; 

 učit ţáky aktivnE rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 

za nE odpovEdný; 

 vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učit je ţít společnE s ostatními lidmi; 

 pomáhat ţák]m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu 

s reálnými moţnostmi a uplatOovat je spolu s osvojenými vEdomostmi 

a dovednostmi pUi rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci. 

(RVP ZV 2017, s. 8, 9) 
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Kaţdá vyučovací hodina výtvarné výchovy dává ţák]m prostor k vlastnímu 

rozvoji. Učitel pUedkládá námEt, nabízí techniku, ale je pouze na samotných ţácích, jaký 

postoj zaujmou k danému problému a kolik prostoru vEnují vlastní fantazii a kreativitE. 

Motivace v podobE seznámení s lidovými tradicemi či Uemesly, vedou 

k pochopení vlastní kultury a pUináší ţák]m námEty, pro další osobnostní rozvoj. 

BEhem jednotlivých vyučovacích hodin dostávají ţáci prostor k vyjádUení vlastních 

myšlenek a názor], coţ podporuje kritické myšlení. Ţáci také musí komunikovat mezi 

sebou, a tím je podporována tolerance a ohleduplnost k jiným lidem. 

Součástí výtvarné výchovy jsou také skupinové práce, které pomáhají ţák]m 

prosazovat se ve skupinE a pUijímat rozdílné role v rámci skupiny. 

Výtvarná výchova inspirovaná lidovými tradicemi pUedává ţák]m odkaz 

minulých generací. Lidové tradice vychází ze ţivota lidí a jejich souznEní s pUírodou 

a jejími silami. Pochopení tohoto pouta človEka a pUírody vede k naplOování dalších 

vzdElávacích cíl]. V rámci výuky orientované na tradice a Uemesla ţáci porovnávají 

zp]sob ţivota rodin a učí se tolerovat odlišné hodnoty lidí. Co se jednomu zdá bEţné, 

m]ţe být pro jiného neobyčejné. 

4.4 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence pUedstavují souhrn vEdomostí, dovedností, schopností, 

postoj] a hodnot d]leţitých pro osobní rozvoj a uplatnEní kaţdého člena společnosti. 

Jejich výbEr a pojetí vychází z hodnot obecnE pUijímaných ve společnosti a z obecnE 

sdílených pUedstav o tom, které kompetence jedince pUispívají k jeho vzdElávání, 

spokojenému a úspEšnému ţivotu a k posilování funkcí občanské společnosti. (RVP ZV 

2017, s. 10) 

Klíčové kompetence a pUedevším jejich naplnEní je jedním z cíl] základního 

vzdElávání. Kaţdá činnost, která v rámci základního vzdElávání, a tedy i ve výtvarné 

výchovE, probíhá, by mEla vést k naplOování všech klíčových kompetencí: 

 Kompetence k učení se rozvíjí díky novE nabytým znalostem o lidových 

tradicích a Uemeslech, které patUí k ţivotu lidí v regionu 

Mladoboleslavska. Ţáci se seznamují o ţivotE pUedchozích generací, 

o jejich znalostech pUírody a souţití s ní. Další poznatky se týkají 
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výtvarných technik, kdy se seznamují s novými nebo si rozšiUují znalostí 

o jiţ známých výtvarných technikách. 

 Kompetence k Uešení problém]. TvoUivost a Uešení problém] jdou 

společnE ruku v ruce. Ţák pomocí vlastní tvoUivosti a kreativity nejlépe 

dojede k Uešení jakéhokoliv problémového úkolu. Výtvarná výchova 

dává obrovský prostor pro rozvoj dEtské tvoUivosti a kreativity. 

 Kompetence komunikativní a komunikace jako taková je nedílnou 

součástí výtvarné výchovy, a naprosto samozUejmá je komunikace 

u výtvarných lekcí s námEtem tradice a Uemesel. Kaţdý ţák se zapojuje 

do diskuse, pUedává ostatním vlastní názory a myšlenky, seznamuje 

s vlastními zkušenostmi s tradicemi, zároveO také musí naslouchat 

a vhodnE reagovat na názory druhých. Ţák vnímá také pokyny 

vyučujících, a pokud nEčemu nerozumí, vhodnE formuluje otázky, jejichţ 

odpovEdi ţáka dovedou k porozumEní. Rozvoj komunikativních 

kompetencí se uplatOuje také pUi skupinové práci. 

 Kompetence sociální a personální a jejich rozvoj je zaloţen pUedevším 

na schopnosti spolupracovat a v rámci spolupráce pUijímat svou roli. 

BEhem spolupráce se podílí na tvorbE pravidel, které bez problém] 

dodrţuje. Vliv ţáka na kvalitu práce je kladný. Díky správnému rozvoji 

tEchto kompetencí vládne pUi výtvarných lekcích pUíjemná atmosféra. 

Ţák otevUenE pUijímá pUipomínky, z nichţ je schopen se poučit 

a respektuje ostatní. Pomáhá ostatním, ale také se nestydí sám o pomoc 

poţádat. 

 Kompetence občanské pomáhají ţákovi pUijímat a dodrţovat určitá 

pravidla, která vyplývají ze společenského chování. Rozvojem 

kompetencí je rozvíjena také schopnost váţit si kultury a tradic. NámEt 

tradic a Uemesel pUímo rozvíjí tyto kompetence. Ţák se seznamuje 

s historickým vývojem tradic a otevUenE k nim pUistupuje, uvEdomuje si, 

ţe tradice jsou kulturním dEdictvím a ztotoţOuje se s nimi. Výtvarná 

výchova také pomáhá ţák]m vytváUet pozitivní postoj k umEní 

a tvoUivosti. 

 Kompetence pracovní pUímo souvisí s výtvarnou výchovou a jejich 

rozvoj je proto velmi d]leţitý. Ţák se učí bezpečnE a účinnE zacházet 
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s materiály, nástroji a vybavením. BEhem výtvarných lekcí dodrţuje 

vymezená pravidla, díky kterým pUedchází zranEní sebe i ostatních. 

D]leţitá je správná pUíprava na výtvarné lekce, která spočívá v úklidu 

a pUichystání pracovní plochy, kontrole pom]cek a jejich pUípadném 

doplnEní. Po vykonané činnosti je ţák zvyklý po sobE uklidit. (RVP ZV 

2017)  
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5 VÝTVůRNÉ TECHNIKY 

Tato část práce je úzce spjata s výtvarnE výchovným procesem. Zabývá se 

jednotlivými technikami, s nimiţ se ţáci na prvním stupni základní školy setkávají, 

a jejichţ prostUednictvím tvoUí. Z části byly tyto výtvarné techniky vyuţity pUi tvorbE 

diplomové práce. Jejich prostUednictvím se ţáci také seznámili s tradicí a Uemeslem 

z regionu Mladoboleslavska. 

5.1 Kresba 

Kresba je technikou, která se v ţivotE človEka objevuje jiţ v raném dEtství. 

Zp]sob, jak se dEti mohou vyjádUit dUíve, neţ umí mluvit. Nejprve jde 

o experimentování s barevnou stopou, rytmem, zaznamenání pohybu ruky. DítE si 

postupnE uvEdomuje spojení tvar] z okolního prostUedí a vlastní kresbou. PUichází 

období kreslení, uvEdomElé činnosti zachycující nejen vlastní myšlenky, ale také realitu 

okolo nás. 

V souvislosti s vývojem dEtského výtvarného projevu, rozdElujeme i jeho 

podobu. V první fázi jde o kresbu z pUedstavy, která je odrazem aktuálních záţitk] 

a zkušeností v ţivotE dítEte. PostupnE je kresba motivovaná skutečností, kterou 

ovlivOuje první dojem a zaujetí jakoukoliv vEcí, osobou nebo situací. To si pak dítE volí 

jako námEt a zároveO také jako výtvarný problém. Kresba skutečnosti Ěstudijníě je 

dalším stupnEm kresby, kde jsou jiţ vyuţívána pravidla perspektivy. Podobu kresby 

završí kresba návrhová, kterou vyuţíváme v hodinách výtvarné výchovy tehdy, kdyţ 

chceme zpracovat námEt pro práci s odlišnými materiály. Často se tak stává pUípravnou 

fází pro grafickou tvorbu nebo tvorbu prostorovou, napU. práci s keramikou. 

ĚŠkaloudová, Valešová 200Řě 

Na základní škole se bEhem vývoje dEtské kresby setkáváme s tzv. krizí 
dEtského výtvarného projevu, jedná se o období okolo desátého roku ţivota dítEte. 

V této dobE dochází ke zmEnE postoje k výtvarným činnostem, ztrácí se spontánní 

projev. PUi vhodné stimulaci dítEte však pUímo ke krizi docházet nemusí. 

Hlavními vyjadUovacími prostUedky jsou bod, linie Ěčáraě, plocha, ale také jejich 

kombinace. Jako další vyjadUovací prostUedky m]ţeme jmenovat dle Škaloudové, 
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Valešové Ě200Řě barvu papíru, barevnou kresbu, strukturu bu@ podkladu, nebo samotné 

kresby a také formát kresby. 

Kresbu dále dElíme dle vyuţití kresebných prostUedk] na: 

 kresbu suchou stopou – pUi které se pouţívají taková média, jeţ 

zanechají pigmentové stopy, napU. tuţka, uhel, rudka, pastelka, suchý 

pastel, kUída apod. 

 kresbu mokrou stopou – kdy jsou vyuţívány r]zné nástroje, které se 

namáčí do tuše, moUidla nebo inkoustu. Jsou to r]zná dUívka, pera, brky, 

klacíky atd. Dále m]ţeme zaUadit barevný fix. 

 kresbu širokou stopou – kUída, uhel apod. 

 kresba úzkou stopou – tuţka, pastelka, fixy apod. 

Mezi netradiční techniky zaUazují Škaloudová, Valešová Ě200Ř) rozfoukávání 
tuše, ni[ovou kresbu, kterou lze zaUadit mezi nepravé grafické techniky, dále kresbu 

vláknem, zmizíkem, bičem, injekční stUíkačkou, litou kresbu, stUíkanou kresbu, 

kresbu škrábaným grafickým materiálem či práškem, kresbu mýdlem na sklo. Jako 

netradiční techniky kresby uvádí také proškrabávání vrstev ostrým nástrojem, kresbu 

skrytou, vytlačovanou, s krytem, kresbu na povrch podloţený strukturou, kresbu 

netradičními instrumenty jako napU. hUeben, vidlička, vEtvičky apod. Tadí sem dále 

plastickou kresbu hustou hmotou vytlačovanou ze sáčku, vysypávanou kresbu na 

podklad s lepidlem, kresbu do sypké vrstvy prstem či klacíkem a kresbu inspirovanou 

krakeláţí. 

5.2 Malba 

Malba zpravidla v ţivotE dítEte navazuje na kresbu. Hlavním vyjadUovacím 

prostUedkem je barva. Čím déle se dítE malbE vEnuje, získává více zkušeností s barvou 

a jejími odstíny. Na základní škole se ţáci nejčastEji setkávají s barvami vodovými 

a temperovými, ale také s barvami na textil, sklo apod. Vedle barev ţáci pUi malbE 

vyuţívají nástroje, jako je papír, štEtce, paleta pro míchání barev nEkdy také plátno. 

Akvarel je na základní škole jedna z nejrozšíUenEjších malíUských technik díky 

své dostupnosti. KromE bEloby pouţívá všechny barvy palety. PUi mísení vodových 

nebo spíše anilinových barev s vodou dochází k zesvEtlování barev a pUi pUekrývání 
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získávají ţáci nové odstíny, nicménE pro ţáky základních škol je tato činnost obtíţná. 

Více se zde vyuţívají kulaté štEtce, a malba probíhá na vlhký podklad. Malba na suchý 

podklad vyţaduje vEtší zkušenosti. 

Pouţití temperových barev je velmi variabilní, lze z nich namíchat velké 

mnoţství tón] a odstín]. Barvy se vzájemnE kryjí, a proto je lze vrstvit. PUi práci 

s temperovými barvami klademe d]raz na výbEr štEtc], v tomto pUípadE pouţíváme 

pUeváţnE štEtce ploché. 

MénE tradičnEjší techniky jsou malba na textil, sklo nebo keramiku. Vyuţívají se 

zde speciální barvy, které jsou určeny pUímo pro daný materiál. Jako netradiční techniky 

m]ţeme jmenovat malbu vaječnou temperou, medovými barvami nebo také máslem. 

5.3 Grafika 

Grafika obohacuje výtvarnou zkušenost dEtí, kdy mohou hledat r]zné otisky, 

stopy rozličných materiál], vytváUení vlastních nástroj] apod. Tyto hry a experimenty 

se velmi často vyuţívají bEhem pUípravných technik a rozvíjí dEtskou orientaci v ploše 

a prostoru. ObecnE grafiku dElíme na p]vodní, reprodukční, volnou a uţitou. 

BEhem grafické tvorby jsou vyuţívány grafické nástroje jako rydla, hladítka, 

špachtle apod. Pokud nejsou vhodné materiální podmínky pro grafickou tvorbu a chybí 

grafický lis, pUistupuje se k ručnímu tisku, který však není tak kvalitní a postup ručního 

tisku bývá mnohdy velmi zdlouhavý. 

Pro grafickou tvorbu je d]leţitý výbEr vhodných barev a papíru. V podmínkách 

základních škol se nejčastEji setkáváme s tiskem na kUídový papír a vyuţitím olejových 

barev. Jako další grafické materiály vyuţíváme tiskové desky z r]zných materiál] jako 

napU. linoleum, hliník, v podmínkách základních škol také polystyren. 

Dle Škaloudové, Valešové Ě200Řě dElíme grafické techniky následovnE: 

 Tisk z výšky – tisknou se pouze místa vyvýšená, ostatní místa jsou 

vyryta. Barva se na vyvýšená místa nanáší válečkem. Do této skupiny 

Uadíme linoryt, dUevoryt nebo dUevoUez. Pro vyuţití ve výtvarné výchovE 

volíme: 

o tisk z papírové šablony, vystUihovánky, 

o tisk z muchláţe, 
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o tisk z lepenky, 

o papíroUez, 

o sádroryt, plastelínoryt, 
o otisky pUedmEt], 

o tisk z reliéfní kresby nebo koláţe Ěvrstvená matriceě 

 Tisk z hloubky je zaloţen na vytváUení vryp] do pUipravené matrice, do 

nichţ se zatírá barva. Ostatní plochy jsou očištEny. Na matrici se pokládá 

vlhký papír, který pUi tlaku lisu z rýh barvu vytáhne. PatUí sem suchá 

jehla, mEdiryt, oceloryt, mezzotinta a lepty. Pro základní školy je moţné 

vyuţití papírorytu pouze v pUípadE, ţe jsou dostatečnE materiálnE 

vybaveny. 

 Tisk z plochy je nejmladší grafickou technikou, ale jeho vývoj je velmi 

dynamický. Tisk vychází z jedné roviny a je zaloţen na odpuzování 

mastnoty a vody. Tadíme sem litografii a ofset. 

 Pr]tisk 

o Sítotisk Ěserigrafieě – tUením se na síto roztahuje barva 

a protisknou se místa, která nejsou vykrytá šablonou. Vyuţívají 

se speciální barvy, Škaloudová, Valešová Ě200Ř, s. 21ě uvádí, ţe 

pro vyuţití na základní škole lze také vyuţít škrobovou hmotu 

obarvenou temperami, plakátovými barvami nebo Remacolorem. 

 Nepravé grafické techniky – nejedná se o umElecké výtvarné techniky, 

ale spíše o techniky snadno vyuţitelné na základních školách. Nemusí se 

pUímo vytváUet otisky, ale kaţdá z technik nese určité prvky grafiky. 

o koláţ – papírová, textilní, z frotáţe, z muchláţe, rozsunutí tvar], 

dekoláţ, roláţ, proláţ 

o frotáţ 

o gumotisk Ěvymývání klovatinyě 

o vosková rezerva 

o rezerváţ zmizíkem 

o technika smývané tuše 

o benzinový papír 

o fotogram 

o xerografie 
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o počítačová grafika 

o monotypie (lze také zaUadit do oboru malbyě 

o protisk 

o mramorování Ěbenzinový papírě 

5.4 Prostorová tvorba 

Prostorová tvorba pUináší do výtvarné výchovy tUetí rozmEr, a proto jí nelze 

nahradit. PUi seznamování se s vlastnostmi r]zných materiál] hrají nezastupitelnou roli 

výtvarné materiálové hry. Vedou ţáka k poznávání vlastností materiál] nebo 

prostorových prvk]. DítE spontánnE objevuje, jak je modelovat nebo tvarovat, 

destruovat, formovat. 

K jednoduchým materiálovým hrám Ěi hmatovým a proţitkovýmě a modelování či 

tvarování podle pUedstavy se pozdEji m]ţe pUipojit i modelování motivované skutečností 

či prostorové kompoziční etudy. ĚPošarová 2012, s. 6ě 

Ve školní prostorové tvorbE se dle Pošarové Ě2012ě setkáváme s nEkolika 

postupy: 

 Modelování – je zp]sob práce, kdy se poţadovaného tvaru dosáhne 

pUidáváním tvárného materiálu jako je sochaUská či keramická hlína. 

Konečné práce jsou bu@ reliéfem, nebo volnou plastikou. V základním 

školství lze vyuţívat i jiné materiály napU. modelínu, skartovaný papír 

nebo papírovou hmotou. 

 Skulptivní postup – u tohoto postupu je odebírána hmota z bloku 

pUipraveného materiálu, kterým m]ţe být pórobeton, polystyren, ale také 

k]ra, mýdlo a sádrový blok. Skulptivní postup bývá pro ţáky vEtší 

výzvou, protoţe je zde riziko nenávratného zásahu, s nímţ je následnE 

potUeba dále pracovat, coţ vyţaduje vEtší kázeO a soustUedEní. 

 Tvarování – pUináší proţitek z vnímání vlastností zpracovávaného 

materiálu. Výsledný objekt či reliéf vychází právE z tEchto vlastností. 

Typickými materiály jsou papír, plech, folie, drát, motouz, odpadový 

materiál. TvoUivé myšlení m]ţe pUinášet nové nápady na zpracování 

nejr]znEjších druh] materiál], mezi které patUí mačkání, trhání, tvarování 

horkým vzduchem apod. 



55 
 

 Konstruování – lepením, záUezy, provazováním, drátky, a jiným 

spojováním, tak lze vytváUet prostorové objekty. Tento postup se nazývá 

konstruování a ve výtvarné výchovE vede ţáky k pochopení 

kompozičních zákonitostí. Vhodným materiálem jsou papírové krabičky, 

špejle, brčka, dUevo, kov, pUírodniny, ale také odpadový materiál. 

U konstruování je nutná vícepohledovost, proto je tUeba bEhem tvorby 

odstupovat od objektu a objektem otáčet. 

 Netradiční postupy – jsou spojeny s rozvojem společnosti a vnáší do 

výtvarné výchovy nové moţnosti. Čím dál častEji zaUazujeme objektovou 

a akční tvorbu s cílem vtáhnout ţáka a zap]sobit na jeho mysl a fantazii. 

S prostUedím pracuje napUíklad land art, kdy sice dochází k pUetváUení 

pUírody, ale v  naprostém souladu s ní. Tyto nové postupy mohou 

pUinášet spousty metodických obtíţí jako nepUipravenost ţák], náročnEjší 

pUípravu aj., ale pokud chceme ţáky motivovat, je toto nejsnazší cesta. 



56 
 

6 SOUBOR METODICKÝCH LIST¥ S NÁMDTEM 
TRADICE 

Metodický list č. 1 

Jak jsme pouštEli draka. 

Cílová skupina: 

5. ročník, skupinová práce 

Časová dotace: 

2 vyučovací hodiny = ř0 minut 

Cíle:  

Ţák rozeznává základní geometrické plošné i prostorové 

útvary. 

Ţák vEdomE volí nástroje a zkonstruuje draka dle popisu pracovního postupu. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence sociální a personální. 

Kompetence pracovní. 

Výtvarný problém: 

Práce s návodem, dodrţení technického postupu za účelem sestrojit draka, který bude 

skutečnE létat. 

Výtvarná technika: 

Prostorová tvorba – konstrukce + kresba. 

Pom]cky: 

Ochranný odEv, balicí papír, 2 dUevEné tyčky Ěř0 a 60 cmě, lepidlo, provázek, krepový 

papír, izolepa, pastelky, fixy, n]ţky, 30 cm pravítko, pouštEcí šO]ra. 

Obr. 1: Papírový drak, ţákynE 
5. ročníku 
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Motivace: 

Úryvek z knihy Bylo nás pEt, který vypráví o tom, jak si chlapci nechali vyrobit draka 

od Jakuba, který se stará u Bejval] o konE. Úryvek popisuje pracovní postup a následnE 

samotné pouštEní draka. Ěviz pUíloha č. 1) 

Pr]bEh: 

 Na začátku hodiny probEhne četba motivačního pUíbEhu a následuje krátká 

diskuse o pouštEní drak], z čeho se dnes draci vyrábí apod. 

 Ţáci si pUipraví pracovní místo a pom]cky. 

 NejdUíve si ţáci zhotoví kostru draka. DUevEné tyčky se pUeloţí pUes sebe 

a pomocí provázku se spojí do tvaru kUíţe, kdy pUeloţení musí být v polovinE 

kratší tyčky a ve tUetinE delší tyčky, coţ si pUed spojením ţáci zmEUí a označí. 

 ůby se kostra více zpevnila, spojí ţáci všechny konce tyček provázkem, tím se 

také vytvoUí tvar draka – čtyUúhelník. 

 Tvar hotové kostry ţáci obkreslí na balicí papír a pUidají pUesah 5 cm z kaţdé 

strany. Na balicí papír poté nakreslí obličej draka, aby je mohl z výšky 

pozorovat. 

 Kostru znovu poloţí na balicí papír, ten pUehnou pUes obvodový provázek po 

všech stranách a pUilepí. Pro zajištEní ještE pouţijí izolepu k fixaci. 

 StejnE jako ţáci tvoUili kUíţ z dUevEných tyček, vytvoUí si následnE kUíţ 

z provázk]. Delší provázek bude dlouhý 110 cm a kratší Ř0 cm. Konce kUíţe 

z provázku se pak pUipevní k jednotlivým konc]m dUevEného kUíţe na lícové 

stranE draka. 

 V místE spoje obou provázk] se pUipevní pouštEcí šO]ra. 

 Nakonec ţáci pUiváţou drakovi ocas asi 3 m dlouhý, který ozdobí mašlemi 

z krepového papíru. Z nEj lze také vyrobit vlasy a jiné ozdoby na draka. 

Metodické poznámky: 

PUi zpevnEní kostry draka je potUeba provázek UádnE kolem kaţdé tyčky utáhnout, ale 

zároveO nesmí být pUíliš napnutý, aby se nedeformoval tvar kUíţe. 

Spojení provázk] do kUíţe probíhá tak, ţe spoj se nachází pUesnE v polovinE kratšího 

provázku. U delšího provázku lze s uzlíkem pohybovat, aby mEl drak poţadovanou 

rovnováhu. 
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Varianty: 

Balicí papír, který tvoUí pláš[ draka, lze nahradit hedvábným papírem nebo vEtší 

igelitovou taškou. 

Na plášti nemusí být nakreslen obličej draka, ale lze vyuţít i jiné výtvarné techniky 

napU. dripping apod. 

S menšími ţáky lze také vyrobit draka, kterého nelze následnE pouštEt, ale slouţí 

pUedevším k dekoraci, a to draka malého vystUiţeného z papíru, kUíţ m]ţe být vyroben 

ze špejlí.  
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Obr. 2: Textilní tvorba, ţáci 
5. ročníku 

Metodický list č. 2 

Sluníčko zapadá za hory, pasáčci pečou 
brambory… 

Cílová skupina: 

3. – 5. ročník 

Časová dotace: 

2 vyučovací hodiny = ř0 minut 

Cíle: 

Ţák nachází tvoUivé Uešení kompozice pomocí otisk] bramborových tiskátek. 

Ţák si osvojuje základní dovednosti práce s r]znými nástroji. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence Uešení problém]. 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Výtvarný problém: 

Sestavení obraz] z jednotlivých prvk], umístEní motivu do formátu, vyuţití brambor 

k jiným účel]m neţ jídlu. 

Výtvarná technika: 

Grafická tvorba – otisky tiskátek z brambor, textilní tvorba. 

Pom]cky: 

Ochranný odEv, brambory, vykrajovátka na cukroví, malý n]ţ, barvy na textil, štEtec, 

svEtlé triko, pečící papír, ţehlička, ochranný igelit na lavici hadUík, karton. 

Motivace: 

Motivační rozhovor – „DEti, uţ jste nEkdy pracovaly s razítky? ůno? Odkud se ta 

razítka vzala? Z obchodu? Tak to já vám povím o dobE, kdy ţádná razítka v obchodech 

neprodávali. V té dobE dEti chodily pást domácí zvíUata, tUeba husy, kozy a ovce, starší 

dEti pásly i krávy. Kdyţ byla dEtem zima, rozdElaly si ohníček a ve ţhavém uhlí si 
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opékaly brambory, to byla velká pochoutka. Brambory se ale daly také snadno 

opracovat a mohla se z nich vytváUet právE razítka. Chcete si to také vyzkoušet a naučit 

se k tomu Uíkadlo?“ 

Sluníčko zapadá za hory, 

pasáčci pečou brambory. 

Sluníčko zapadá za kostel, 

pasáčci lezou na postel. 

Pr]bEh: 

 Na začátku první hodiny probEhne motivační rozhovor Ěviz výšeě.  

 NáslednE si ţáci pUipraví pracovní prostor Ěigelit na lavici, pracovní pom]cky, 

ochranný odEvě.  

 Nejprve probEhne pUíprava tiskátek, ţáci si omyjí brambory, které noţem 

rozUíznou nap]l. Do rovné plochy brambory se zasune vykrajovátko na cukroví 

dle výbEru. Okolí vykrajovátka se oUízne noţem tak, aby se n]ţ dostal aţ ke 

stEnE vykrajovátka, které se následnE odstraní. Vyvýšená část brambory ve tvaru 

vykrajovátka tvoUí tisknoucí plochu. 

 Ţáci si rozprostUou svá trika na lavici a dovnitU vloţí karton, aby se barva 

neprotiskla na obE strany. Je potUeba rozvrhnout, která část trika bude potištEna, 

aby otisky byly pUi následném nošení dobUe viditelné. 

 BEhem druhé vyučovací hodiny ţáci nanáší štEtcem barvy na tiskátka, která 

následnE otisknou na pUipravená trika. Dle vlastní fantazie skládají 

z jednotlivých prvk] obrazy. 

 Pokud mají ţáci hotovo, uklízí si svá místa. Barvy je tUeba nechat zaschnout a po 

zaschnutí nEkolik minut pUeţehlovat pUes pečící papír. 

Metodické poznámky: 

Tiskátek si ţáci mohou vyrobit, kolik chtEjí i bEhem doby, kdy zasychá barva na triku, 

vzhledem k manipulaci s noţem ale výroba probíhá pouze pod dohledem vyučujícího. 

NEkteré brambory mohou být mokUejší, proto je dobré pUed nanesením barvy bramboru 

osušit hadUíkem. 

Pouţity byly barvy na textil, je tUeba dbát zvýšené pozornosti, aby si ţáci neušpinili své 

odEvy, náhradní odEv je nutností. 
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Na začátku hodiny probEhne také poučení o bezpečnosti chování pUi manipulaci 

s nEkterými nástroji jako je n]ţ a vykrajovátka. 

Varianty: 

Tiskátka mohou být vyrobena z jiných materiál], napU. ze stočeného provázku 

nalepeného na kartonové podloţce. 

Vzhledem k inspiraci Uemesly Ěkrejčíě lze otisky provádEt na kousky látky, z nichţ 

mohou ţáci v následujících hodinách šít napU. potahy na polštáUky nebo jen obšít jako 

kapesníček.  
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Metodický list č. 3 

Večerní strašení 

Cílová skupina: 

5. ročník 

Časová dotace: 

2 vyučovací hodiny = ř0 minut 

Cíle: 

Ţák si osvojuje schopnost výtvarného vyjádUení, hodnotit a zd]vodnit vlastní výtvarné 

pojetí výtvarné výpovEdi. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Výtvarný problém: 

Dekorativní Uešení plochy, vyuţití r]zných prvk] v tvorbE. 

Výtvarná technika: 

Koláţ, malba 

Pom]cky: 

Čtvrtka formátu ů3, čtvrtka formátu ů4, temperové barvy, štEtce, kelímek na vodu, 

lepidlo, provázek, obvazy, barevné papíry, ochranný odEv, ochranný igelit na lavici. 

Motivace: 

Motivační rozhovor o Halloweenu, jak vznikl tento svátek, kde se slaví, odkud k nám 

pUišel. Typické barvy Halloweenu jsou černá a oranţová barva, které by mEly také 

dominovat následné práci. 

Pr]bEh: 

 Na začátku první hodiny probEhne motivační rozhovor Ěviz výšeě. 

 Ţáci si pUipraví pracovní místo a vytvoUí podklad pro koláţ. Po obvodu čtvrtky 

ů3 nanesou ţáci silnou vrstvu tmavE modré temperové barvy a následnE ji 

Obr. 3: Koláţ, ţákynE 5. ročníku 
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mokrým štEtce roztírají doprostUed plochy, vznikne tak podklad, který p]sobí 

tajemnE. 

 BEhem zasychání barvy na podkladu si ţáci pUipraví pom]cky k vytvoUení 

koláţe s námEtem Halloween – provázky na pavučinu, čtvrtku ů4 na malbu 

dýnE, barevný papír na vystUiţení netopýr], kočky a dalších dle fantazie. 

 Pavučina: nastUíhané provázky nalepí ţáci na čtvrtku ve tvaru pavučiny. Nejprve 

paprskovitE šest provázk] a následnE mezi jednotlivé paprsky kolmo další 

provázky. Pokud by pavučina byla v rohu čtvrtky, nalepí ţáci paprskovitE pouze 

tUi provázky. 

 Malba dýnE: ţáci si tuţkou nakreslí obrys dýnE na čtvrtku ů4, stačil by také 

formát ů5, a dýni vystUihnou. VystUiţený prvek natUou oranţovou temperou a po 

zaschnutí domalují černým fixem obličej, jako kdyby byla dýnE vyUezávaná. 

 Netopýr, kočka aj.: na barevné papíry Ěčerný a oranţovýě si ţáci nakreslí tuţkou 

obrysy netopýr], kočky a jiných dle vlastní fantazie, které z barevných papír] 

vystUihnou. 

 Z pUipravených prvk] sestavují po zaschnutí barvy podkladu r]zné motivy, které 

pUilepí lepidlem. 

 BEhem druhé vyučovací hodiny ţáci popisují svou koláţ a vysvEtlí jednotlivé 

prvky. 

 Nakonec probEhne úklid pracovního místa a učebny. 

Metodické poznámky: 

Je moţné také hodnotit, zda jsou nEkteré práce podobné, v čem se liší apod. 

Popis koláţe je dobrovolný, pokud nEkdo nechce komentovat svou práci, nemusí. 

Varianty: 

Místo vlastní výroby prvk] lze také pouţít letáky, noviny a jiné obrázky pro doplnEní 

koláţe.  
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Metodický list č. 4 

SvEt Ěkrál, jeţekě 

Cílová skupina: 

2. ročník 

Časová dotace: 

1 vyučovací hodina = 45 minut 

Cíle: 

Ţák má pozitivní vztah ke kulturním hodnotám 

současnosti i minulosti. 

Ţák si osvojí metodu konstrukce a rozvíjí prostorové vnímání. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Kompetence komunikativní. 

Výtvarný problém: 

Prostorová dekorace z pUírodnin. 

Výtvarná technika: 

Konstruování 

Pom]cky: 

Jablko, špejle, tenká červená stuha, sušené ovoce, vEtvičky jehličnanu nebo zimostrázu, 

párátka, barevné papíry, fixy, lepidlo. 

Motivace: 

Motivační rozhovor o dárcích, které nosí Mikuláš – čokoládové postavy, sladkosti, 

ovoce. Návrat do minulosti, mikulášské trhy, ozdoby ze sušeného ovoce napU. čert, 

zahrádka, nebo ozdoby z tEsta a fotografické ukázky tEchto ozdob. 

Pr]bEh: 

 Na začátku vyučování probEhne motivační rozhovor Ěviz výšeě. 

Obr. 4: SvEt, ţákynE 2. ročníku 
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 Ţáci si rozdElí špejli na tUetiny a fixem na nE nakreslí prouţky, následnE je 

zapíchnou do jablka tak, aby tvoUily nohy a jablko na nich stabilnE stálo. 

 StUed jablka obmotají červenou stuhou, kterou k jablku pUilepí. 

 Dalším krokem je pUíprava jednotlivých párátek, na párátka ţáci napíchají 

sušené ovoce, na kolečka vystUiţené barevné papíry a ze stuţky vytvoUené 

mašličky. 

 Párátka nakonec paprskovitE vbodnou do vrchní poloviny jablka. Mezi tato 

párátka zapíchnou nEkolik vEtviček jehličnanu a zimostrázu. 

Metodické poznámky: 

PUi práci s jehličnanem lze očekávat nepoUádek okolo lavice, na závEr hodiny je tUeba 

kontrola uklizeného pracovního místa. 

Varianty: 

Místo jablka lze zvolit vEtší bramboru nebo polystyrenovou kouli natUenou zelenou 

nebo červenou temperou.  
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Metodický list č. 5 

Pour feliciter 

Cílová skupina: 

5. ročník 

Časová dotace: 

1 vyučovací hodina = 45 minut 

Cíle: 

Ţák se chová tak, aby neohroţoval zdraví své ani ostatních. 

Ţák kreativnE Ueší motiv pUání. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Kompetence sociální a personální. 

Výtvarný problém: 

Kontrast tmavé a svEtlé linie, negativu a pozitivu a hledání oku pUíjemných tvar] pro 

dokreslení. 

Výtvarná technika: 

Ni[ová kresba Savem. 

Pom]cky: 

Barevné čtvrtky Ětmavší barvyě, Savo, provázek, štEtec, plastový tácek, nádobka na 

Savo, zlatý a stUíbrný fix, n]ţky, gumové rukavice, ochranný odEv, ochranný igelit na 

lavici. 

Motivace: 

Motivační rozhovor – „Mate rádi pUání? K jaké pUíleţitosti m]ţete dostat r]zná pUání?“ 

Diskuse na toto téma a zámErné navedení na pUání k novému roku, význam písmen PF. 

Pr]bEh: 

 Na začátku hodiny probEhne motivační rozhovor Ěviz výšeě. 

Obr. 5: PUání, ţákynE 5. ročníku 
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 Ţáci si pečlivE pUipraví pracovní místo, obléknou si ochranné pláštE nebo jiné 

ochranné oblečení, pracovat budou v ochranných rukavicích. 

 Na jednom z pUedních stol] si vyučující pUipraví nádobku se Savem, provázek, 

plastový tácek a štEtec pro aplikaci Sava na provázek. 

 Ţáci si pUipraví barevné čtvrtky, kaţdý m]ţe mít libovolný formát, který si ţáci 

upraví dle vlastního uváţení tak, aby bylo vzniklé pUání otvírací. 

 JednotlivE pUichází k pUední lavici, kde pod dozorem vyučujícího nanášejí Savo 

na provázek. Provázek naaranţují na polovinu pUipraveného pUání tak, aby byla 

část provázku mimo čtvrtku. NáslednE druhou polovinu čtvrtky pUiklopí a drţí 

dostatečnE pevnE. Provázek vytáhnou a poloţí na lavici, aby Savo mohlo 

p]sobit. 

 Po nEkolika minutách se objeví r]zné tvary, které kopírovaly pohyb provázku 

pUi vytaţení. Tyto tvary slouţí k dalšímu zkoumání a pUípadnému dokreslení 

a dopsání novoročního pUání. 

 Ţáci dokreslují tvary zlatým a stUíbrným fixem. 

Metodické poznámky: 

Nutnost dbát zvýšené pozornosti pUi práci s chemikálií. Ţáci musí pUistupovat 

jednotlivE, pouţívat ochranné prvky a pracovat dle pokyn] 

Varianty: 

Ni[ovou kresbu lze provádEt také provázkem natUeným barvou, jedná se nepravou 

grafickou techniku, jelikoţ vzniká otisk.  
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Metodický list č. 6 

Slyšte, slyšte, maškary pUichází! 

Cílová skupina: 

4. ročník 

Časová dotace: 

3 vyučovací hodiny = 135 minut 

Cíle: 

Ţák má pozitivní vztah ke kulturním hodnotám minulosti a zná současnou podobu 

masopustu v obci. 

Ţák vyuţívá odpadový papír pro další zpracování a vytvoUení masky. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Výtvarný problém: 

VytvoUení tvaru masky a Uešení jeho povrchu malbou. 

Výtvarná technika: 

Kašírování, malba. 

Pom]cky: 

Nafukovací balonek, lepidlo Herkules, novinový papír, rolička od toaletního papíru, 

n]ţky, lepicí páska, zavaUovací sklenice, temperové barvy, štEtec, kelímek na vodu, 

nádobka na lepidlo, doplOky k ozdobení masek Ěvata, flitry, kousky látky apod.ě. 

Motivace: 

KUíţovka, jejíţ tajenkou je slovo MůSOPUST. Slova, která do tajenky vkládají, jsou 

typické masky, které se na masopustu vţdy objevovaly. Po vyluštEní kUíţovky probEhne 

její rozbor a diskuse na téma masopust. 

Pr]bEh: 

 Na začátku první hodiny probEhne vyluštEní kUíţovky a diskuse Ěviz výšeě. 

Obr. 6: Maska, ţák 4. ročníku 
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 Ţáci si nejprve pUipraví jádro z nafouknutého balonku. Z jedné strany 

paprskovitE nastUíhají roličku od toaletního papíru asi 1 cm do hloubky. Paprsky 

ohnou a lepicí páskou pUipevní roličku k nafouknutému balonku. Takto 

pUipravené jádro vloţí do zavaUovací sklenice, tu vyuţijí jako stojánek. 

 BEhem druhé hodiny na polovinu balonku nanesou lepidlo a novinový papír tak, 

aby vznikla souvislá vrstva, to opakují alespoO pEtkrát. Poté nechají povrch 

zaschnout. 

 Po zaschnutí lepidla se balonek propíchne a je vytvoUen základ pro masku. Ţáci 

vystUihnou otvory pro oči a ústa, následnE masku natUou barvami. 

 Nakonec dle libosti masku ozdobí. 

 Na konci vyučování probEhne d]kladný úklid pracovního místa. 

Metodické poznámky: 

Jelikoţ je zde moţnost, ţe se ţáci budou lepidla dotýkat rukama, je potUeba zjistit, zda 

se u nEkterých ţák] neobjevuje alergická reakce. PUedcházet tomuto problému lze 

s vyuţitím ochranných rukavic pUi práci. 

Část hodiny lze vyuţít k vytvoUení pr]vodu v maskách.  
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Obr. 7: Keramická tvorba, ţák 
2. ročníku 

Metodický list č. 7 

Jaro se probouzí 

Cílová skupina: 

1. – 4. ročník 

Časová dotace: 

3 vyučovací hodiny = 135 minut 

Cíle: 

Ţák chápe význam jednotlivých Uemesel. 

Ţák pracuje s náčiním a zpracovává keramickou hlínu do r]zných podob. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Kompetence komunikativní. 

Výtvarný problém: 

Motiv zvíUátka vytvoUen dle návrhové kresby. 

Výtvarná technika: 

Kresba, modelování. 

Pom]cky: 

Papír ů5, tuţka, keramická hlína, podloţky na lavici, špachtle, dUívka, glazura, štEtec. 

Motivace: 

VyprávEní a rozhovor o hrnčíUské tvorbE. Co vše hrnčíU umí vyrobit, jak výroba 

probíhá, zhlédnutí videa dostupného na YouTube – Cesta dţbánu pode Dţbánem ĚhrnčíU 

Duchek). Diskuse o Uemeslech, která ţáci znají a která mají dodnes význam. 

Pr]bEh: 

 Na začátku první hodiny probEhne zhlédnutí motivačního videa a diskuse Ěviz 

výšeě. 
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 Kaţdý ţák si pUipraví na lavici podloţku a na podloţku část keramické hlíny, 

kterou rukama dobUe zpracuje. 

 Po zpracování hlíny začnou ţáci modelovat motiv zvíUátka dle návrhové kresby. 

 Keramickou hlínu je pUed vypálením potUeba nechat UádnE vyschnout. Pokud 

není k dispozici vlastní keramická pec, lze se domluvit s jinou školou vlastnící 

pec nebo s domem dEtí a mládeţe. PUipravené výrobky se pUevezou k vypálení 

a následnE zpEt ke glazuUe. 

 Po vypálení ţáci objekty potUou glazurou a nechají znovu vypálit. 

Metodické poznámky: 

PUi práci s keramickou hlínou je tUeba dbát na čistotu pracovního místa a vhodné 

pracovní oblečení. 

Zvýšenou pozornost si vyţaduje zasychání práce, nEkdy vyţaduje zvlhčení mlţením. 

Varianty: 

NámEty se mohou lišit dle potUeby, seznámení s novým materiálem m]ţe probíhat také 

formou výtvarné hry.  
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Obr. 8: Postava Jidáše, 
skupinová práce, dEti 6 – 12 let 

Metodický list č. Ř 

Pálení Jidáše 

Mimoškolní aktivita 

Cílová skupina: 

ţáci prvního stupnE základní školy 

Cíle: 

Jedinec se podílí na tvorbE a podpoUe tradic v obci a 

stává se součástí akce. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence sociální a personální. 

Kompetence komunikativní. 

Výtvarný problém: 

Vyuţití vytvoUeného objektu k tradiční události pálení Jidáše. 

Výtvarná technika: 

ůkční tvorba 

Pom]cky: 

Staré odEvy, seno, karton, papíry, provázek, dUevEné latE, hranice, podpal. 

Motivace: 

Pálení Jidáše je tradiční aktivita, která následuje po Uehtání. Na Velký pátek dEti vytvoUí 

postavu Jidáše, objíţdí s ní obec a Uehtají. Večer Jidáše pUipevní na bidlo nad hranicí 

a po setmEní hranici zapálí. 

Pr]bEh: 

 Nejprve si dEti pUipraví veškeré pom]cky potUebné k výrobE Jidáše. 

 Ze dUevEných latí vytvoUí kUíţ, který sváţou provázkem. 

 Na kUíţ navléknou staré odEvy, které vycpou senem, starým novinovým papírem 

apod., tak, aby vytvarovaly postavu. 
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 Volné konce odEv] se zaváţou provázkem, aby obsah nevypadával ven. 

 BEhem Uehtání vEtšinou dEti postavu Jidáše vozí na kárce nebo ji nosí. 

 Po Uehtání poţádají nEkoho z dospElých o upevnEní postavy na bidlo nad hranicí, 

kterou bEhem dne vytvoUily. 

 Vrcholem celé akce je podpálení hranice, kdy shoUí i vytvoUená postava Jidáše. 

Metodické poznámky: 

PUi podpalování hranice je nutný dozor dospElé osoby, vzhledem k manipulaci 

s otevUeným ohnEm na volném prostranství je tUeba aktivitu pUedem hlásit hasičskému 

sboru.  
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Metodický list č. 9 

Tradiční kraslice netradičnE 

Cílová skupina: 

5. ročník 

Časová dotace: 

1 vyučovací hodina = 45 minut 

Cíle: 

Ţák zná r]zné zp]soby zdobení kraslic a jejich význam. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Kompetence sociální a personální. 

Výtvarný problém: 

Netradiční dekorativní Uešení povrchu vajíček. 

Výtvarná technika: 

Mramorování lakem na nehty. 

Pom]cky: 

Velká nádoba, voda, laky na nehty, vyfouknutá vajíčka, špejle, plastelína, stuţky. 

Motivace dle Šottnerové Ě200ř, s. 221ě: 

Asociace ke slovu Velikonoce: Ţáci sedí v kruhu a pUedávají si vajíčko a pUitom Uíkají: 

„Kutálej se, vajíčko, kutálej, co patUí k Velikonoc]m, povídej.“Co všechno se dEtem 

vybaví v mysli pUi slovE „Velikonoce“ ĚnapU. vajíčko, výroba kraslic, setí obilí do 

kvEtináč], Uezání vrbových proutk], pečení beránk] a mazanc],…ě, to Ueknou. 

Pr]bEh: 

 Na začátku hodiny probEhne motivační hra Ěviz výšeě. 

 Ţáci si pUipraví pracovní plochu, kam poloţí nádobu, do níţ napustí vodu tak, 

aby se do ní ponoUilo celé vajíčko. 

Obr. 9: Kraslice, ţák 5. ročníku 
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 Na hladinu vody nakapou r]znobarevné laky na nehty a špejlí barvy promíchají. 

 Vajíčko upevní na špejli a modelínou zafixují, aby vajíčko neupadlo. 

 OpatrnE vajíčko ponoUí do vody tak, aby se barevné laky ulpEly na povrchu 

vajíčka.  

 Neţ laky na povrchu vajíčka zaschnou, je potUeba vajíčko na špejli zapíchnout 

do pUipraveného bloku plastelíny nebo polystyrenu. 

 Z vajíček a špejlí nakonec vytvoUí zápich do kvEtináče. Vajíčko upevní na špejli 

a doplní stuhami. 

 BEhem zasychání lak] vytváUí ţáci další kraslice. Po vytvoUení poslední kraslice 

uklidí pracovní plochu. 

Metodické poznámky: 

Sloţení nEkterých lak] na nehty neumoţOuje tento druh aplikace. Je potUeba nejprve 

laky vyzkoušet a vyuţívat pouze ty, s nimiţ lze pracovat. 

Pro ochranu zdraví ţák] je dobré pUi práci vyuţívat ochranné rukavice. 

Varianty: 

Z kraslic lze vytváUet i jiné výrobky, napUíklad dekorace na vEnce nebo kraslicový 

mobil.  
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Metodický list č. 10 

StavEní májky 

Cílová skupina: 

5. ročník, skupinová práce 

Časová dotace: 

2 vyučovací hodiny = ř0 minut 

Cíle: 

Ţák vytváUí r]zné druhy konstrukcí a pracuje 

s moţnostmi roliček od toaletního papíru. 

Ţák zná význam stavEní májky v obci. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Kompetence sociální a personální. 

Výtvarný problém: 

Stavba májky z bEţnE dostupných materiál]. 

Výtvarná technika: 

Konstruování z roliček od toaletního papíru. 

Pom]cky: 

Roličky od toaletního papíru, tavná pistole nebo papírová lepicí páska, krepový papír, 

provázek nebo vlna, štEtce, temperové barvy, voda, noviny nebo letáky, n]ţky. 

Motivace: 

Poj@te, kluci, k nám, 

postavil jsem máj. 

Májku krásnou zelenou, 

kvEtinami zdobenou, 

Obr. 10: Májka, skupinová 
práce, ţáci 5. ročníku 
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pod okno pro Aničku, 

kterou nosím v srdíčku. ĚŠottnerová 200ř, s. 167) 

Na Uíkadlo navazuje rozbor básnE, jak májka vypadá, komu je postavena a proč, ve 

kterých obcích v okolí se májky staví a jaký mají význam apod. 

Pr]bEh: 

 Na začátku hodiny probEhne učení Uíkadla a jeho rozbor, také diskuse o májkách 

Ěviz výšeě. 

 Ţáci se rozdElí do skupin maximálnE po pEti, poté si pUipraví pracovní plochu, 

roličky od toaletního papíru, štEtec, vodu, temperové barvy a noviny nebo 

letáky. 

 NáslednE natUou roličky od toaletního papíru temperovými barvami nahnEdo, 

zelenE natUou Ř roliček. Barva by nemEla být pUíliš naUedEná vodou, aby dobUe 

kryla a rychleji zasychala. 

 Po natUení roličky skládají na novinový papír nebo letáky, aby barva usychala, 

a mezitím si sklidí pracovní místo a pUipraví krepový papír, n]ţky a provázek 

nebo vlnu. 

 Z hnEdých roliček zkonstruují ţáci vEţ, co nejvyšší, ale také dostatečnE stabilní. 

Jednotlivé roličky upevOují tavnou pistolí nebo papírovou lepicí páskou, kterou 

ale musí následnE znovu pUetUít temperovými barvami. 

 Zelené roličky navléknou na provázek jako korále a sváţou do kruhu. Ten 

pomocí provázku pUipevní na vEţ – kmen májky. 

 Takto pUipravenou májku dozdobí prouţky krepového papíru a krepovými 

kvEtinami. 

 ůby mohla májka zdobit tUídu, lze jí upevnit do kbelíku s pískem. 

Metodické poznámky: 

PUi práci s tavnou pistolí je tUeba dbát zvýšené pozornosti, snadno se ţáci mohou 

popálit. 

PUi práci s papírovou lepicí páskou hrozí, ţe výsledná májka bude nestabilní, protoţe 

páska m]ţe povolit.  
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Metodický list č. 11 

Sak na ryby, pytle na raky… 

Cílová skupina: 

4. – 5. ročník 

Časová dotace: 

2 vyučovací hodiny = ř0 minut 

Cíle: 

Ţák citlivE kombinuje barvy a dbá na čistotu vypracování. 

Ţák porovnává činnosti z minulosti s činnostmi dnešních dEtí. 

Klíčové kompetence (viz kapitola 4.4): 

Kompetence občanská. 

Kompetence pracovní. 

Kompetence sociální a personální. 

Výtvarný problém: 

ZvEtšení části obrázku, tak aby navazovala na další část. 

Výtvarná technika: 

Malba 

Pom]cky: 

Obraz Raci Josefa Lady dostupného na www.artbohemia.cz, čtvrtka ů4, temperové 

barvy, štEtec, voda, ochranný igelit na lavici. 

Motivace: 

Motivační rozhovor o potocích, čistotE vody a o racích. 

V dUívEjších dobách bývala voda v potocích mnohem čistší neţ dnes, a tak to bylo 

vhodné prostUedí pro ţivot rak]. Raci byli součástí naší pUírody a dEti v letních mEsících 

chodily raky lovit. VEtšinou je vracely zpEt do vody, byla to jen taková hra. Postupem 

času docházelo ke znečiš[ování vody, určitE jste si všimli, ţe potoky ve vašem okolí 

jsou znečiš[ovány, víte kdo, a jak je znečiš[uje? 

Obr. 11: Malba, ţáci 4. a 5. 
ročníku 
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Pr]bEh: 

 Na začátku hodiny probEhne motivační rozhovor Ěviz výšeě. 

 Ţáci si pUipraví pracovní plochu, ochranný igelit na lavici, temperové barvy 

a ostatní pom]cky. 

 Nejprve ţák]m vyučující ukáţe celý obrázek Josefa Lady a následnE ho 

rozstUíhá na tolik díl], kolik je ţák] ve tUídE. 

 Kaţdý ze ţák] si vylosuje jednu část obrázku, kterou musí pUenést na čtvrtku 

formátu ů4. 

 BEhem malby ţáci komunikují tak, aby obrázek jednoho ţáka co nejvíce 

navazoval na obrázky ostatních ţák]. 

 Po dokončení nechají ţáci své práce uschnout a mezi tím si uklidí pracovní 

místo. 

 Nakonec ţáci pokládají své práce k sobE tak, aby na sebe navazovaly, 

a komentují návaznost tvar] i barev, kde nastaly chyby v komunikaci apod. 

Metodické poznámky: 

V obrazu Raci od Josefa Lady jsou výrazné černé kontury, ţáci mohou pouţít temperu, 

ale také černou tuš. 

PUi samotné práci je ve tUídE vEtší hluk, je tUeba upozornit na to ostatní vyučující. 

Varianty: 

Pro starší ţáky nemusí být obrázek rozstUíhán na obdélníky, ale na r]zné tvary, kde 

následnE pracují i s pomErem stran formátu, na nEjţ zvEtšený obrázek malují. 
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ZÁVDR 

Tradice a lidová tvoUivost byly vţdy mými zálibami, a na základE toho jsem si 

vybrala tuto oblast jako téma diplomové práce. Ţáci na základních školách se v rámci 

výuky často setkávají pouze s tEmi nejvýznamnEjšími svátky roku, jako jsou Vánoce 

a Velikonoce, ale nEkdy bývají opomíjeny i ty nejbEţnEjší činnosti, které se dodnes 

uchovaly. Nejen lidové tradice a zvyky, ale také Uemesla a kaţdodenní rituály byly 

tradiční součástí lidských ţivot] v obcích na Mladoboleslavsku. 

Cílem mé práce bylo zmapovat tradice a Uemesla v regionu Mladoboleslavska 

a nabídnout je jako námEt a inspiraci výtvarných lekcí, právE v této lokalitE. Mapování 

probEhlo formou dotazníkového šetUení a studiem literatury. Výstupy dotazníkového 

šetUení a informací získaných studiem literatury jsou zapracovány do první části 

diplomové práce s návazností na jednotlivé tradice v pr]bEhu školního roku. 

Tento cíl se podaUilo naplnit a všechny výtvarné lekce byly ovEUeny ve školní 

praxi nebo pUi mimoškolních aktivitách se skupinou dEtí školního vEku. Jednotlivé 

metodické listy jsou Uazeny tak, aby odpovídaly pr]bEhu školního roku. Kaţdý 

z metodických list] obsahuje cíle jednotlivých lekcí, k nimţ by mEly smEUovat, klíčové 

kompetence rozvíjené ve výtvarných lekcích, metodické poznámky vypozorované pUi 

jejich realizaci a nEkteré metodické listy nabízí moţné varianty či obmEny námEt] 

a postup]. 

Diplomová práce poukazuje také na provázanost obsahu práce a Rámcového 

vzdElávacího programu, kde je kladen d]raz na rozvoj klíčových kompetencí. V první 

části práce stručnE popisuje tento rozvoj ve výtvarných lekcích s námEtem lidových 

tradic a Uemesel. První část diplomové práce také popisuje jednotlivé výtvarné techniky, 

s nimiţ se ţáci na prvním stupni základní školy setkávají, a které byly vyuţity v druhé 

části práce. 

VEUím, ţe tato diplomová práce m]ţe inspirovat nEkteré učitele 

k intenzivnEjšímu zaUazování výtvarných lekcí s námEtem lidových tradic, zvyk] a 

Uemesel do výtvarné výchovy. Samotní ţáci mohou být součástí tEchto 

tradičních aktivit, jelikoţ jsou to tradice udrţované v okolí jejich bydliš[. Díky tomu by 

se u ţák] mohla zvýšit pUirozená touha po tvoUivosti.  
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PUíloha č. 32: Malba, práce ţáka 4. ročníku, formát: ů4. 

PUíloha č. 33: Malba, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů4. 

PUíloha č. 34: Malba, práce ţákynE 5. ročníku, formát: ů4. 

 

PUílohy 1 – 21, 26 – 34: autor – Denisa Červinková 

PUílohy 22 – 25: autor – Jan Bobek 

 



 

PUílohy 

PUíloha č. 1 

Tak my pouštíme draky, coţ jest správný sport a draky nám vyrábí Jakub od Bejval], on 

to nejlépe umí. My čekáme, aţ Jakub konE odkšíruje, poklidí ve stáji a všecko udElá, 

potom ho moUíme: „Jakube, udElejte nám draka.“ On se mračí jako bubák a mluví 

mrzutým hlasem: „JdEte mi pryč, haranti, já nemám na vás myšlení,“ ale my 

nepUestáváme moUit a on praví hlubokým hlasem: „Tak aby byl svatý pokoj.“ Potom se 

vám posadí na špalek, co se štípá dUíví, a pustí se do toho a my stojíme kolem a díváme 

se, jak to dElá. NejdUíve vyrobí ze dUeva lajsničku, aby byla rovná a hladká, a na tu 

lajsničku zrovna doprostUed pUipevní rákosku a tu rákosku ohne, aby byla jako luk, 

a oba konce pUiváţe provázkem na dolním konci lajsničky. A do té lajsničky udElá dvE 

@ovírky, kterými protáhne motouzek, a tak udElá kostru draka. A pak zkouší, jestli to 

dElá rovnováhu. Kdyţ to dElá rovnováhu, tak Uekne: „To bysme mEli.“ Ta kostra se pak 

polepí papírem. PUi práci Jakub moc Uečí nenadElá, jenom chvílemi praví: „Podej to,“ 

nebo: „Podej ono,“ a my víme, co mu máme podat, jestli n]ţky nebo papír nebo hrnek 

s lepidlem nebo co. PUičemţ nesmíme ani slovíčko promluvit, jináč by nám s tím seknut, 

on nemá rád Ueči. Jenom kdyţ je to hotovo, tak se smíme radovat slovy: „Jéjej!“ 

A draku pUipevní z kaţdé strany strapečky, aby to mElo ještE vEtší rovnováhu, a pak 

nastUíhá z barevných papír] mašličky a my z nich pleteme ocas. A na konci ocasu se dá 

taky stUapec, to rovnEţ skrz to, aby to mElo rovnováhu. Jelikoţ kdyţ nemá drak 

rovnováhu, tak sebou trhá jako jankovitý k]O a udElá ve vzduchu nEkolik prudkých 

kotrmelc] a zabodne se do mEkkoty. A nikdo s ním nic nesvede. Ale drak musí mít také 

oči a vousy, namalované červenou barvou a to dElá Éda Kemlink, ten to nejlépe dovede. 

Pročeţ se na nás drak sh]ry kouká, jestli ho správnE pouštíme, a on se kolébá sem 

a tam, podle toho, jaký je vítr. A my pUitom sedíme na mezičce a povídáme si Ueči. 

A nEkdy posíláme draku psaníčka s optáním, jaké je to nahoUe, a ta psaníčka navlékáme 

na šO]ru a vítr je pohání porád výš a výš, aţ jsou docela nahoUe a tam z]stanou. 

ĚKarel Poláček 2014, s. 52, 53) 

Úryvek z knihy Bylo nás pEt, pUíloha k metodickému listu č. 1.



 

PUíloha č. 2 

 

Papírový drak, práce ţákynE 5. ročníku, rozmEry: 60 x ř0 cm. 



 

PUíloha č. 3 

Textilní tvorba, práce ţákynE 3. ročníku, rozmEry: 3Ř x 5Ř cm. 



 

PUíloha č. 4 

 

Textilní tvorba, práce ţákynE 5. ročníku, rozmEry: 40 x 60 cm. 

PUíloha č. 5 

 

Textilní tvorba, práce ţáka 4. ročníku, rozmEry: 40 x 60 cm. 



 

PUíloha č. 6 

 

VytvoUená bramborová tiskátka pouţitá v praxi dle metodického listu č. 2. 

PUíloha č. 7 

 

Koláţ, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů3.  



 

PUíloha č. 8 

 

Koláţ, práce ţákynE 5. ročníku, formát: ů3. 

PUíloha č. 9 

 

Koláţ, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů3.  



 

PUíloha č. 10 

SvEt, prostorová tvorba ţákynE 2. ročníku, rozmEry: 15 x 20 x 15 cm. 



 

PUíloha č. 11 

 

Novoroční pUání, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů4. 

 PUíloha č. 12 

 

Novoroční pUání, práce ţákynE 5. ročníku, formát: ů4. 



 

PUíloha č. 13 

 

Novoroční pUání, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů4. 

PUíloha č. 14 

 

Novoroční pUání, práce ţákynE 5. ročníku, formát: ů4.  



 

PUíloha č. 15 

    1. M E D V D D 

 2. B Á B A      

    3. S M R T   

   4. K O B Y L A  

   5. O P I C E   

   6. T U R E K   

7. N E V D S T A    

8.   K A T      

 

1. ZvíUe, které mlsá med. 
2. HanlivE babička. 
3. ůntonymum ţivota. 
4. Samice od konE, vyjmenované slovo. 
5. ZvíUe, které má rádo banány. 
6. Obyvatel Turecka. 
7. Ţenich a … 
8. Ten, kdo popravuje. 

Ukázka vyplnEné kUíţovky, pUíloha k metodickému listu č. 6  



 

PUíloha č. 16 

 

Maska, kašírování, práce ţákynE 4. ročníku, rozmEry: 21 x 25 x ř cm. 

PUíloha č. 17 

 

Maska, kašírování, práce ţáka 4. ročníku, rozmEry: 20 x 27 x Ř cm. 



 

PUíloha č. 18 

 

Návrhová kresba a keramická práce ţákynE 4. ročníku, rozmEry: 10 x 10 x Ř cm. 



 

PUíloha č. 19 

 

Návrhová kresba a keramická práce ţáka 2. ročníku, rozmEry: 10 x Ř x 6 cm. 



 

PUíloha č. 20 

 
Návrhová kresba a práce ţákynE 3. ročníku, rozmEry: 4 x 6 x 7 cm. 



 

PUíloha č. 21 

 

Jidáš – jedna z postav, skupinová práce dEtí 6 – 12 let, rozmEry: 100 x 70 x 30 cm. 

PUíloha č. 22 

 

Fotodokumentace tradičního pr]vodu dEtí s jednou z postav Jidáše. 



 

PUíloha č. 23 

 

Fotodokumentace povEšení jedné z postav Jidáše na bidlo nad hranicí. 

PUíloha č. 24 

Fotodokumentace hoUící hranice a pálení Jidáš].  



 

PUíloha č. 25 

 

Fotodokumentace jedné z postav Jidáše na hoUící hranici.  



 

PUíloha č. 26 

 

Kraslice, mramorování, práce ţákynE 5. ročníku.  



 

PUíloha č. 27 

 

Kraslice, mramorování, práce ţákynE 5. ročníku.  



 

PUíloha č. 28 

 

Májka, skupinová práce ţák] 5. ročníku, rozmEry: 30 x 1Ř0 x 30 cm. 



 

PUíloha č. 29 

 

Malba, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů4. 

PUíloha č. 30 

 

Malba, práce ţáka 4. ročníku, formát: ů4. 



 

PUíloha č. 31 

 

Malba, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů4. 

PUíloha č. 32 

 

Malba, práce ţáka 4. ročníku, formát: ů4. 



 

PUíloha č. 33 

 

Malba, práce ţáka 5. ročníku, formát: ů4. 

PUíloha č. 34 

 

Malba, práce ţákynE 5. ročníku, formát: ů4. 


