
ZELENÝ ČTVRTEK: dejte si špenát a nic si nepůjčujte 

 

 

Zelený čtvrtek dostal název podle barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. 

V tento den se doporučuje jíst pokrm ze zelených surovin (špenát, špenátová 

velikonoční nádivka, mladé kopřivy, brokolice). V kostelech umlknou zvony (zavážou se 

provazy) a říká se, že „odletěly do Říma“. Až do Bílé soboty zvonění nahrazovali kluci 

zvukem řehtaček, hrkaček, klapaček a trakářků.  Dále se v tento den proti nemocem ráno 

lidé omývali rosou a pekly se „jidášky“, což je pečivo z kynutého těsta ve tvaru figur 

nebo stočeného provazu. 

 

1. Zelená, kam se podíváš 

Stejně jako předešlé dny si oblékněte něco zeleného. Pohledejte doma zelenou barvu a opět 

si zkuste nalezené věci poskládat do zelené duhy od nejsvětlejšího po nejtmavší odstín. Však 

vy už víte…. 

 

2. Travička zelená 

Určitě všichni znáte tuto písničku. Zazpívejte si ji společně doma a můžete ji doprovodit hrou 

na tělo (tleskání, pleskání do stehen, podupy, ťukání prstíky do stolu, můžete tyto způsoby i 

kombinovat). A protože v tento den nezvoní zvony, ale hrkají řehtačky, zkuste doma najít 

něco, co by vám ten zvuk připomínalo a doprovodit tím tuto písničku. Venku pozorujte, jak 

travička po zimě vypadá, co už z ní vykukuje a také si sáhněte, zda je už vyhřátá, nebo ještě 

promrzlá. 

 

3. Pohybová hra na Jidáše 

Jedná se o klasickou honěnou, při které se honí jeden vybraný „jidáš“ a říká se: Poledne 

zvoníme, Jidáše honíme. Jidáši utíkej! ….“ 

 

4. Zavázané zvony 

Kdo má chuť na tvoření, může si nakreslit a vystřihnout zvonek, nazdobit si ho (pastelkami, 

barvami, nalepením obrázků apod.) a pak ho dokola ovázat provázkem nebo přízí (jako 

zavázaný zvon). A jak ho dozdobíte, aby mohl odletět do Říma? Svůj výtvor pak předveďte 

ostatním doma a vysvětlete, jak jste postupovali a jak se vám dařilo. 



 

ŘEHTAČKA 

Petr Novák 

 

Dnes nám zvony ze všech věží odletěly do Říma. 

Kdo nevěří, ať tam běží, slet zvonů už začíná. 

Čím teď u nás bez těch zvonů odzvoníme poledne? 

Odzvoníme. Věřte tomu, ruce máme dovedné. 

Roztočíme o poledni řehtačky a klapače. 

A ti kluci neposední, ti je umí roztáčet! 

Běží tetka ze stavení, že ten rámus nesnese. 

Že to není k vydržení. 

Zvony, honem, vraťte se! 

 

 

Tato básnička nabízí mnoho námětů k činnostem. Podobným způsobem pracujeme ve školce: 

• Vyhledávání v mapě a rozhovor - najdeme město Řím, ve které zemi leží, je to od nás 

daleko? Jak tam můžeme cestovat? 

• Slet zvonů – můžeme použít zvonečky, které najdeme doma, nebo si je nakreslíme 

(každý člen rodiny nakreslí jiný) a můžeme porovnávat tvary, velikost, barvu apod., 

počítat…. 

• Co zvoní? – rozhovor a pokusy s materiály, vyhledáváme doma i venku a zkoušíme, co 

cinká, zvoní 

• Rámus – v básničce nesnesla tetka rámus řehtaček, co to slovo znamená, můžeme ho 

říct i jinak (hluk, kravál, bengál…), je nějaký zvuk, který vám nedělá dobře a proč? Co 

naopak vašim uším lahodí? 

• Seznámení se s řehtačkou, jak vypadá, jaký má zvuk, čím můžeme tento zvuk nahradit, 

jaké zvuky vydává dřevo? – náměty na pokusy a zvukové hry doma i venku 

• Ruce máme dovedné – můžeme si popovídat a předvést (také třeba pantomimicky jako 

hádanku pro ostatní), co naše ruce dovedou, někteří si mohou vyrobit i myšlenkovou 

mapu 

• Procházka ke kostelu, pozorování a poslech zvonů (kromě dnů, kdy nezvoní) 

• Rýmy – co se v básničce rýmuje? Tvořte vlastní rýmy například na slova: zvon 

(zvoneček), řehtačka, tetka apod. 
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