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Evropské tradice: Řecko

2 hodiny

▪ Poskytnutí příležitosti získat představu o řeckých tradicích
▪ Podrobné seznámení s některými tradicemi

Seznámit se s řeckým tradičním jídlem a hudbou

• Počítač, notebook nebo chytrý telefon
• Některé materiály pro rukodělné činnosti, jako jsou pružné větve, jednoduchý drát

nebo speciální květinová houba. Květiny, tenký provázek, tenká červená šňůra, 
modrý korálek a metr

Čtěte, poslouchejte, procvičujte
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Úvod



Úvod

Tento workshop je příležitostí:

• získat představu o Řecku

• dozvědět se o řeckých tradicích v 
současné době

• naučit se, jak vyrobit draka

• naučit se, jak vytvořit květinový věnec



✓Řecko je známé svými tradicemi. Většina z 
nich je spojena s náboženskými svátky, 
zatímco jiné s pověrami či dlouhodobými
praktikami.

✓Řekové jsou velmi hrdí na své tradice a věří, 
že respektovat je a zachovávat je posvátné.

Řecké tradice



Řecké tradice

✓Jak už to tak ve většině
civilizací bývá, změnila řecké
tradice globalizace. Zdá se 
však, že Řekové stále
respektují jejich dodržování, 
protože si myslí, že jsou
součástí jejich identity.

✓Každý rok přijíždí mnoho lidí
z cizích zemí, aby zažili a 
oslavili řecké slavnosti a byli
součástí řecké komunity.



Čisté pondělí
(“Kathara Deftera”)

✓ Čisté pondělí je jednou z 
nejdůležitějších oslav v Řecku a je 
považováno za státní svátek

✓ První pondělí po Masopustu slaví
Řekové očistu ducha a těla, protože
začíná období půstu (40 dní). Všechny
rodiny se scházejí na této zvláštní
oslavě.

✓



Čisté pondělí
(“Kathara Deftera”)
✓ Je obvyklé jíst laganu (nekvašený
chléb vyrobený pouze v tento den), 
taramu (pomazánku z jiker) a jiná
sváteční jídla, zejména zeleninu, 
stejně jako fazolovou polévku bez 
oleje. Je také obvyklé pouštět
draky.

✓ Čisté pondělí obvykle začíná nocí
předcházející neděle, kdy se 
všichni navzájem před sebou klaní 
a prosí o odpuštění, aby mohli dál 
žít s čistým svědomím a 
obnovenou křesťanskou láskou.



Aktivita – Pojďme si vyrobit draka

30 minut

Naučte se, jak vyrobit draka

Rychlý video tutoriál o tom, jak vyrobit draka krok za krokem 

Počítač nebo notebook, připojení k internetu, papír, látka nebo folie, šňůra nebo
provázek, lepidlo

K dispozici bude asistent, který pomůže seniorům. Výukový program YouTube 
pro podporu výuky/kurzu

Tato aktivita může být uskutečněna online nebo „tváří v tvář“



JAK SI VYROBIT VLASTNÍHO DRAKA
https://www.youtube.com/watch?v=lBukRxTt_uA

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


1. máj
(“Protomagia”)

✓Je to tradiční den, který spojuje
řecký lid s jarním festivalem. V tento
den se vijí věnce, vyrobené z mladých
větví ovocných stromů nebo
jakéhokoliv pružného materiálu. 
Řekové obvykle pověsí věnec na dveře
domu pro štěstí a jako ochranu před
zlem.

✓1. květen symbolizuje vítězství léta
nad zimou, která uplynula. Je také
zasvěcen řecké bohyni zemědělství
(Maia), jejíž příchod znamená rozkvět
květin a znovuzrození léta.

✓



1. máj
(“Protomagia”)
✓V tento den se v různých
regionech Řecka koná mnoho
průvodů a slavností.

✓Další tradicí je skákání přes oheň, 
u kterého tančí a zpívají ženy, 
zatímco mladší děti skáčou nad
ohněm poté, co si namočí vlasy a 
oblečení. Předpokládá se, že skákání
přes oheň chrání před nemocí a 
neštěstím



Aktivita – Pojďme vytvořit květinový věnec

30 minut

CÍL: Naučte se vytvářet květinový věnec

Rychlý videonávod. Učitel pomůže studentům

Pružné větve nebo jednoduchý drát nebo speciální květinová houba. Květiny, 
tenký provázek a nůžky

K dispozici bude asistent, který pomůže seniorům. Výukový program YouTube pro 
podporu výuky/kurzu.

Tato aktivita může být uskutečněna online nebo „tváří v tvář“



JAK VYROBIT JARNÍ KVĚTINOVÝ VĚNEC:
https://www.youtube.com/watch?v=dL-ursk0Q5A



Závěr



Závěr

➢V tomto modulu jste se dozvěděli o některých tradicích Řecka.

➢Také jste se naučili, jak vytvořit draka a jak vyrobit květinový věnec
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