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История 
Великден, също така Пасха, е най-значителният християнски 

празник в Чехия, който се пада през март или април и се 

определя според първото пълнолуние след пролетното 

равноденствие. Наименованието Великоноце произхожда от 

Великата нощ, когато  Исус Христос е възкръснал. 

Празнуването бива предхождано от шестседмични пости 

съгласно католическата традиция. Всяка неделя има свое 

наименование според някогашните  ритуали, свързани с 

посрещането на пролетта - Пучалка, Пражна, Кихава, Дружна, 

Смъртна и последната Кветна.
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Великденски яйца
От древни времена яйцето  е  символ на надеждата, раждането 

и смъртта, началото и края. С боядисването и украсяването  му 

се увеличавала неговата магическа сила.За празника се 

използват твърдо сварени или кухи яйца, които се украсяват 

богато и по различен начин. Традицията на боядисване на 

яйцата в Чехия е много стара и всеки край има свои 

специфични украси. Прилагат се разнообразни изобразителни 

методи – батика, восъчна техника, природни материали, 

разяждане, издраскване, оцветяване, апликации със слама, с 

текстил, с тел и др.
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Наричат ги „краслице” и са част от символите на чешкия 

Великден наред с „помлазката” и “великденския овен”.
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Velikonoční zvyky

Великденски обичаи и ритуали

Také jednotlivé dny svatého týdne mají svá pojmenování. Na Modré 

pondělí se nemělo uklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně 

uklízet.Na Škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete 

mračit každou středu v roce.Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a 

omýt se rosou - nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům 

ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku -

nebudete mít v domě blechy. V Orlických horách se házel do studny 

chléb s medem - aby v ní byla vody celý rok. Také jidáše s medem 

zaručovali zdraví.
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Při večerní mši naposledy zvoní zvony a pak "odlétají do Říma" až do bílé 

soboty - po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami. Na Velký 

pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se 

chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak 

hodili levačkou za hlavu - pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové 

nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a 

zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Nesmělo 

se prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat.
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Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl na pole, 

aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily 

požár. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly 

pomlázky, zdobila vajíčka.Na Boží hod velikonoční dostala každá návštěva 

kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na 

zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
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Отделните дни през светата седмица 

имат свои названия.

В Синия 

понеделник не 

бива да се чисти, 

а в Жълтия 

вторник 

може.През 

Намръщената 

сряда не трябва 

да сте 

намръщени, 

иначе ще сте 

такива  всяка 

сряда през 

годината.
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В Зеления четвърътък трябва да станете рано и да се измиете с роса 

– за да не сте болни. Стопанката на къщата трябвало да помете дома 

преди изгрев слънце и да отнесе сметта на кръстопътя – за да няма в 

къщата бълхи. В някои райони на Чехия са хвърляли в кладенеца хляб 

и мед – за да има в него вода цяла година. Ядат се „зелени" ястия с 

коприва, спанак и др., както и специални сладкиши, наречени „йидаши” 

– за здраве. По стара традиция спирали да бият църковните камбани

чак до Великден, а се свиквало на богослужба с дървени „рехтачки”, в 

къщи изработени инструменти, които като се въртят, издават силно 

тракане.
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През Големия петък хората ходели да се мият на потока, за да ги 

избягват болестите. На някои места момчетата се гмуркали и се 

стараели да уловят с уста камъче от дъното, което после хвърляли с 

лявата си ръка през главата си, за да не ги болят зъбите. 
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Предяли се  конци, с които се правели няколко шева, които 

после предпазвали семейството от урочасване и зли духове. 

Риза, ушита с такива конци, пазела от светкавица. Не трябвало 

да се пере, нито да се работи в градината, нито да се дава 

назаем.
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В Бялата събота се изработвал кръст от обгорели дърва и се 

отнасял на полето да има урожай. На други места слагали зад 

гредите на къщата изгаснали въгленчета за да няма пожар. В 

дома се чистело, варосвало, пекли се козунаци и 

традиционните в Чехия „беранци” – сладкиш във форма на 

овен, плетяли се „помлазки”, боядисвали се яйцата.
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На връх Великден или, 

както го наричат в Чехия, 

Божи ход се осветявала 

храната, в която 

неизменно присъствали 

козунак, “беранек”, яйца, 

хляб, вино, месо и 

традиционни пълнежи и 

смеси. Всеки гост 

получавал късче от 

осветеното ядене, малко 

от него се отнасяло на 

полето, давало се в 

кладенеца и на 

градината – да има 

урожай, вода и плодове.
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Великденски понеделник – на този ден момчетата ходят по къщите и 

плескат момичетата с “помлазки”  за здраве. Това са пръчки, уплетени 

от върбови клонки и украсени с панделки. Момичетата ги даряват с 

боядисани яйца като отмяна. В някои краища на Чехия ходят с 

“помлазките” момичетата,  другаде ги поливат с вода. В много села 

момчетата дебнели момичетата сутрин, когато отивали на църква.
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Velikonoční koledy

Великденски коледи

При обикалянето се пеят “коледи” – за получаване на яйце и с 

пожелание за здраве.

Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.
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Чешкият Великден 

Много от моите приятели пишат за Великден в България,за 

това аз реших да пиша как се празнува Великден в Чехия. 

Великден е един от най-важните християнски 

празници.Празнува се възкръсването на Христос след неговата 

смърт. За разлика от България по-важна е нощта на 

възкръсването. За това празникът се нарича VELIKONOCE 

(Велика нощ). 

В понеделник след празника децата обикалят къщите и 

пожелават здраве и плодородие на домакините с пръчка от  

сплетени млади 

върбови клонки 

двадесет  и четири на 

брой.Пръчката 

изглежда като 

плитка с  вплетени 

цветни панделки от 

края и е дълга от половин до два метра. Нарича се POMLAZKA 

(това е дума с корен ,,млад’’). Този обичай се спазва почти 

навсякъде в Чехия и има същата символика като българската 

сурвачка. Домакините даряват децата с шарени яйца, 

козунаци, печени сладкиши във форма на заек или агънце (може 

да бъдат и шоколадови), бонбони и други.Децата пеят така 

наречените’’коледи’’,като една от най-популярната е: 

”Ходи,ходи дружина,                                                          

дайте ни шарени яйца,                                                        

ако нямате шарени дайте ни бели,                             

кокошцита на вас ще снесе други’’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В някой райони на Чехия децата трябва да намерят 



лакомства, скрити някъде навън от родителите. Малките деца 

вярват,че те са подарък от Великденската кокошчица, петле 

или чучулига, а от края на 19 век в чешките земи се е появил 

великденският заек от съседна Германия.Великдемския поздрав в 

Чехия,подобно на този в България е :”Христос стана от 

мъртвите!”,а се отговаря:”Той наистина стана!” 

 

 

                        

 



„Априлската риба“
(Poisson d’avril)



Какво представлява „Априлската риба“?

 „Априлската риба“ е френското наименование на така познатия ни 

„Ден на шегата“, който се чества на 1 април. „Априлска риба“ е 

буквален превод от френски: „роisson”(риба) и „avril” (април). 

 На този ден във Франция всеки прави шеги – малките лъжи са 

разрешени, деца и възрастни си лепят хартиени риби по гърбовете, а в 

националните медии - във вестниците, по радиото, по телевизията... -

се казват измислени „новини“.

 Във Франция този ден си има символ - рибата. Затова се нарича 

„Априлска риба“. 

.



Примери за „Априлска риба“ във Франция

 В националните медии:

 Миналата година например френското радио „Франс Интер“ беше 

обявило, че кметицата на Париж, г-жа Ан Идалго, ще продава Айфеловата 

кула на арабската държава Катар. Колкото и странна да звучи тази 

„новина“, все пак има слушатели, които са повярвали, защото стотици са 

се обадили до редакцията на радиото, възмутени.

 Малко назад във времето: на 1 април 1964 г. например, един френски 

телевизионен водещ е обявил в ефир, по време на новините, че е бил 

открит петрол под Триумфалната арка в Париж.

 Друг пример за „Априлска риба“, който по-късно от шега се превръща в 

истина. През 1972 г. съобщават по телевизията приемането на закон, 

който забранява пушенето на обществени места. Тази „Априлска риба“ е 

предизвикала голям смях навремето. 35 години по-късно обаче тази 

„шега“ става реалност. През февруари 2007 г. действително се приема 

такъв закон.

 Децата отбелязват Деня на шегата като лепят нарисувани риби по 

гърбовете на близки и приятели. След като шегата е открита, детето, 

което е залепило рибата, казва: „Априлска риба!“(Poisson d‘Avril!).





Произход на Деня на шегата и защо точно 1 април?

Защо рибата е символ на Деня на шегата във Франция ?

 Има много легенди за това, как и защо този ден се е 

превърнал в по-специален.  Една от версиите е следната:

Денят „Априлска риба“ идва от френския крал Шарл ІХ.



Шарл IХ



Първи април и крал Шарл IX

През 1564 г., френският крал решава да промени датата, на 

която се сменя годината. До 1564 г. Новата година е 

започвала на 1 април. Кралят променя началото на Новата 

година. Чрез специална заповед налага 1 януари като Първия 

ден от годината. 

Според легендата, имало е хора, които са се противили срещу 

тази промяна. И за да пробудят съмнение, са продължавали 

да си разменят новогодишните подаръци на 1 април. 



Първи април и Великите пости

Подаръците, които християните са си разменяли през 

април, са били в повечето случаи храни. Месо е 

забранено да се яде, но християните много често са си 

подарявали риба.

Денят Първи април се пада много често по време на 

Великите християнски пости и това предоставя 

възможност да се направи една игрива и лека пауза 

посред строгите пости преди Великден.



Първоаприлската риба

След време малките подаръчета през април са се 

превърнали в „шегаджийски“ – хората са се 

шегували взаимно, правели са си „номера“. 

Eдин от най-често срещаните „капани“ е бил 

фалшивата риба. Подаряват се риби, но не истински. 





      

 

 

Пролетни празници   
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Празник на музиката 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Борислава Блажева              Българско  Училище 

9ти клас         „Кирил и Методий” 
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Музиката е универсален език за малки и големи  

Тя е непреходният начин за общуване между хората. 

Да изразиш чувствата си чрез музика е истински талант  

Празникът на музиката е започнал да се отбелязва във 

Франция през 1982г. по решение на Международния съвет 

по музика към ЮНЕСКО. Провежда се на границата между 

пролетта и лятото – 21 юни. 

Популяризиран от френският министър на културата Жак Ланг, 

този празник има за цел да разпространява музиката по  

два начина – да насърчава аматьорските музиканти да свирят по  

улиците и да помага на възможно най-голям брой хора  

да се наслаждават на музиката . 

 

 



 

През 2013г. Париж прави изненада за своите туристи  

по случай Празника на музиката – в подножието на 

            Айфеловата кула са                    разположени пиана, 

          за радост на музикантите       и ценителите на изкуството. 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 Идеята за празник на музиката бързо се разпространява и в  

 

други страни. Днес Денят на музиката се празнува в над  

 

120 държави на 5 континента, 350 града организират своя 

 

версия на празника  . 

 

 



Трудно се усеща атмосферата от Празника на музиката в 

снимки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли как се казва този музикален инструмент ? 

(hurdy gurdy)  



 

 

 

Празникът на музиката, създаден във Франция през 1982г., 

се развива по забележителен начин на международно 

ниво.  

Това събитие е посветено на живата музика във всичките к  

форми , отворено е за всички без никаква дискриминация  

Празникът на музиката 

 се чества всяка година на 21 юни чрез многобройни прояви, 

адаптирани към специфичните условия на всяка държава. 
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Баба Марта е митичен персонаж в българския фолклор. Отбелязва се на 1 
март. Традицията е да се закичват мартеници (усукани бяла и червена 
нишка) на хора, животни и дървета за здраве и плодородие. Легендата 
гласи, че нaй-известните мартенички за Пижо и Пенда.   
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Празникът се чества седем седмици преди Великден (винаги в неделя) 
и трае една седмица, в която се изпълняват различни обреди и обичаи. 
Това е времето на кукерите. На празника трапезата се слагат млечни и 
яйчени продукти. Прието е да се извършва и обичаят "хамкане". Който 
успее, ще бъде жив и здрав през цялата година. 
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На Сирни Заговезни по-младите обикалят по-стари роднини и близки и 
искат прошка и целуват ръка на домакините, като изричат 
традиционните думи на прошката: „Прости!“, „Простено!!!“ пък е 
задължителният отговор .
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Кукерите са българските карнавални фигури – мъже, предрешени като 
зверове с маски на главите, често с чанове на пояса и с кожуси с 
козината навън. Празнува точно на Сирни заговезни. 
Кукерите танцуват по улиците, за да изплашат лошите сили и да 
пропъдят студа, а за плодородие и здраве извършват обредни 
действия като оране, сеитба и други.

проект Традиционни български пролетни празници



Лазаровден е християнски празник, който носи името на Свети Лазар, 
който бил приятел на Иисус Христос. Когато умира, четири дни след 
неговата смърт e възкресен. Бог казва „Лазаре излез вън!“, и съживява 
Лазар, който излиза от гробницата си.
Лазаровден се празнува на осмия ден преди Великден.

проект Традиционни български пролетни празници



Лазаруването е български обичаи, по традиция се практикува на християнския празник 
Лазаровден, в събота преди Връбница. Основен обред на празника е лазаруването - обичай 
с любовно-женитбен характер. Участват девойки над 16 години, наречени лазарки, 
лазарици. Лазарките обикалят полето и къщите, играят и пеят песни за любов и жените, за 
плодородие, здраве и семейно благополучие. 

проект Традиционни български пролетни празници



Цветница е подвижен християнски, религиозен и народен празник, 
който се празнува както в православната, така и в католическата и 
протестантската църква една седмица преди Великден, в неделята 
след Лазаровден. Нарича се още Връбница. На този ден християнската 
църква празнува влизането на Иисус Христос в Йерусалим

проект Традиционни български пролетни празници



Великден (Възкресение Христово) е 
денят, в който християните празнуват 
Възкресението на Сина Божи Иисус 
Христос.
В християнската религия на 
Възкресение Христово  се чества 
възкръсването на Иисус Христос на 
третия ден, след като е разпънат 
на кръст и погребан. Празната 
гробница е видяна от жените 
мироносици, посетили гроба. След 
това Иисус Христос се явява на Мария 
Магдалена, а после и на апостолите. 
Великденските символи са 
боядисването на яйца и месенето на 
козунаци.

проект Традиционни български пролетни празници



Боядисването на яйца е една от най-забавните и креативни фази в подготовката за 
Великден, особено ако в семейството има деца. Експериментирането с цветовете и 
различните методи за украса на яйца позволява на най-малките да разгърнат 
въображението си и да се почувстват значими на празника.

проект Традиционни български пролетни празници



Козунакът е сладък обреден хляб, който традиционно се приготвя 
за Великден. Символизира тялото на Иисус Христос, така както 
боядисаните в червено яйца символизират кръвта му.

проект Традиционни български пролетни празници



Според народните поверия и 
легенди Свети Георги е славен 
юнак, драконоборец и 
змееборец, който спасява 
девойка от ламята от долната 
земя и именно този му образ е 
застъпен в иконографията -
светецът пронизва ламя със 
своето копие, възседнал бял 
кон. По стара българска 
традиция на Гергьовден във 
всеки дом се пече агне, а около 
празничната трапеза се събира 
цялото семейство.

проект Традиционни български пролетни празници



На 6 май празнуваме Гергьовден - един от най-големите празници в 
народния календар, отбелязван в чест на Свети Георги Победоносец и 
като Ден на храбростта и Българската армия. 
Той е свързан с пробуждането на природата.
Това е причината празникът да се нарича още "Цветен Георги”.

проект Традиционни български пролетни празници



проект Традиционни български пролетни празници



Свежата и радостна атмосфера на пролетните празници в 
изобразителното творчество на децата от Прага

проект Традиционни български пролетни празници



С много фантазия и находчивост учениците измайсториха 
пъстри, весели и оригинални кукерски маски.

проект Традиционни български пролетни празници



Празникът на кукерите даде нови инспирации на учениците,
с които се представиха на пролетния празник на училището.
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Част от многобройните творби за Парижкия конкурс

проект Традиционни български пролетни празници



Старанието и творчеството на децата в изработката на 
мартениците за училищния конкурс.

проект Традиционни български пролетни празници



Подготовката при по-малките –
рисувани яйца и рисунки на яйца с усмихнати лица...

проект Традиционни български пролетни празници



Батковците и каките също рисуват, украсяват, 
майсторят, и се подготвят за училищната изложба 
от великденска яйца.

проект Традиционни български пролетни празници



Комисията разглежда творбите на учениците –
рисунки, есета, стихотворения, презентации...

проект Традиционни български пролетни празници
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