
Distanční vzdělávání: 7.2 – 11.2.  2021 

Téma: Masopust, karneval 

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní 

období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Kdysi se zpívalo:“Masopuste, masopuste, do kola 

mne holky pusťte!“ a slova písničky vystihovala veselé období, které začínalo hned první 

neděli po Třech králích a končilo v úterý před Popeleční středou, po níž nastává 

čtyřicetidenní předvelikonoční půst. 

 Příprava na tři poslední a nejočekávanější dny masopustu začínala už ve čtvrtek před 

Masopustní nedělí, kterému se říkalo „tučný čtvrtek“. Každý se totiž měl pořádně najíst, jen 

tak mohl po celý nadcházející rok zůstat při síle. O „masopustní neděli“ nebo také „taneční“ 

se všichni po dobrém obědě sešli v hospodě, kde už vyhrávala muzika. Tancovalo se i na 

návsi až dlouho do noci. 

Zábava a tanec pokračovaly i v pondělí. Největší veselí zavládlo v úterý, v poslední den 

masopustu. Pekly se koblihy, všude se uklízelo. Dopoledne chodili koledníci, měli 

pomalované obličeje, na hlavách papírové čepice a u pasu papírové meče. Odříkávali 

všelijaké žertovné koledy a dostávali dárky. Po obědě se vydal od stavení k stavení 

masopustní průvod plný povedených maškar.  Po masopustu přišlo období půstu, v této 

době se nesmělo až do velikonoc jíst maso – Lidé se postili… 

Masopust je tedy veselý svátek, při němž se lidé dobře bavili a dodnes ho leckde slaví. Třeba 

i my ve školce se chystáme na karneval.  

 

Přečtěte si příběh: 

 

 



 

Otázky: 

 Proč byla maska smutná? 

 Pomohl masce někdo? 

 Jak? 

 Byl jsi také někdy na karnevalu? 

 Co je to vlastně karneval? 

 

Básnička: 

 

 

 



Zde najdete písničku M. Růžičkové, trochu si na ni zacvičte a zatančete :  

https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8 

 

Rozstříhejte spolu s maminkou obrázek, sestav ho a slep na papír, nakonec vybarvi 

 



       Vyzkoušej si nejprve prstem, potom tužkou nebo pastelkou 

         



Vystřihni spodní obrázky, najdi k nim shodný a  a přilep jej k němu  

 



Najdi každému klaunovi jeho stín

  

Vybarvi si omalovánku 



 



 

Klaun z papíru 
Pojďme si vyrobit jednoduchého klauna z papíru. 

Budete potřebovat kancelářský papír A4, barevné papíry, vatovou kuličku, nůžky a lepidlo. 

Z kancelářského papíru si vytvoříme čtverec. 

Dále podle fotonávodu složíme skládáním hlavu klauna. 

Nakonec si klauna dozdobíme barevným papírem a dolepíme mu nos z vatové kuličky (nebo 
místo kuličky nalepíme bambulku či kuličku z krepového papíru). 
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