
„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tu 
shledali, poznovu.”

V tomto duchu probíhala  masopustní centra prvňáků a páťáků. Ve škole se peklo, zpívalo, 
tvořilo, ale i vzdělávalo. Učili  jsme se  halekačky a vyprávěli si na téma Masopust. Žáci si 
připravovali škrabošky do svých masopustních kostýmů. Společnými centry nejmenších a 
nejstarších žáků na prvním stupni se obnovila tradice Masopustu na škole.

Abych popsala atmosféru, která zavládla na škole, musím si opět pomoci masopustní písničkou:

„Máme tu masopust, hej, hej, hej! Maškary všude řádí. Dneska je veliký masek rej, dneska 
se dovádí.”

Masky byly připravené, průvod obcí mohl začít. Ještě jsme se stavili pro naše nejmenší kamarády
z MŠ při ZŠ a hurá na  fašank! Možná jste nás potkali, něco dobrého si  dali, písničku si zapěli a 
radost jsme vám předali. Tak zase příští rok.



Pro ty, co neví nic o masopustu, je  pár informací. My už je známe, tak vám je 
předáváme.

Masopust 

Lidově fašank nebo jen obecně karneval - je slavnostní období mezi Vánoci a Velikonocemi. 
Jak už napovídá český název, slovo masopust znamená opuštění masa, stejně tak slovo 
karneval, které pochází nejspíš z italského „carne levare“, dát pryč maso.

Kdy se slaví masopust? 

Masopust začíná po Třech králích, tedy 7. ledna, konec je však pohyblivý, neboť se uzavírá 
ve vztahu k Velikonocům – je stanoven na masopustní úterý, v den před Popeleční středou, 
kdy začíná čtyřicetidenní období půstu.  Celé období masopustu může být tedy různě dlouhé. 
Hlavní oslavy však probíhaly celkem 3 dny – od neděle do úterý, přičemž v úterý nastalo 
vyvrcholení celé zábavy – chodili tzv. „maškarády“, hrály se masopustní hry a večer se 
konala zábava. Datum Popeleční středy připadá na 40. den před Velikonocemi, avšak do 
oněch 40 dnů nejsou započítány neděle, proto v praxi připadá Popeleční středa až na 46. den 
před Velikonoční nedělí.

Jak se tradičně v Čechách slavil masopust?

V celém období Masopustu, tedy od konce Vánoc, se v historii českých zemích hojně 
pořádaly taneční zábavy, zabíjačky a svatby. Bylo to období hodokvasů, naplněné mnoha 
dalšími společenskými událostmi, jako byly muziky, bály, šibřinky, které v takové míře před 
ním a po něm nepřicházely kvůli postu v úvahu. Právě v masopustu se svateb konalo nejvíce, 
a pokud se v obci zrovna žádná podobná událost nepořádala, mluvili lidé o „prašivém 
masopustu“. Masopust byl slaven všemi, od nejchudších až po krále. Králové strojili bohaté 
hostiny a pořádali panovnické masopustní reje, ty se poté přesunuly i na císařský dvůr do 
Vídně.

Tak zase za rok a třeba se k nám přidáte.                                Žáci 1. a 5. třídy


