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         Pro dĚTi 

a jejich rodiče

Svátky jsou různé a také se různě slaví. Aby byl čas, si význam 
některých svátků uvědomit, bývá v tyto dny volno - to znamená, 
že dospělí nejdou do práce a děti do školy. Svátky i jejich oslavy 
jsou vždy jiné - může jít o oslavy tradičních lidových zvyků, 
výjimečných osobností nebo nejrůznějších událostí spjatých 
s historií naší země.

Výstavní projekt Sváteční umění, za kterým stojí umělkyně Eva 
Jiřička a Mira Gáberová, ukazuje, jak by šlo tyto svátky slavit, 
kdybychom hledali jejich skutečný význam.

Které svátky znáš ty? A jak by se ti líbilo je slavit? Vyzkoušej si 
způsoby, které nabízí umělkyně Eva a Mira!

Jak slavíš svůj svátek? 
Jak takový den vypadá, je něčím výjimečný? 
Dostáváš dárek nebo třeba dort? 
Popřejí ti spolužáci ve škole?
Napiš/nakresli nám, jak vypadá oslava tvého svátku:

Na podlaze najdeš kalendář – měsíce a dny v roce. Najdi 
políčko, které označuje den, kdy máš svoje narozeniny. 
Požádej kamarády nebo rodiče, ať se i oni postaví na 
datum, kdy se narodili. Zkuste si vzpomenout, kdy 
slaví svátek či narozeniny vaši nejbližší (členové rodiny, 
kamarádi). Stoupněte si na místa, která označují tyto 
dny, a vysvětlete ostatním, čí svátek nebo narozeniny 
to jsou!

Navrhni svůj vlastní svátek, který by měli slavit 
všichni. Jak by se jmenoval? Kdy by se slavil 
a jak by podle tebe měly oslavy vypadat? 
Popiš ho nebo nám průběh oslav namaluj!
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Velký pátek a Velikonoční pondělí se slaví v době 
první jarní rovnodennosti. Právě hledání rovnováhy se 
stalo námětem pro „holubičky“, které autorky s přáteli 
společně vytvořili. Vyzkoušej si s kamarády nebo 
rodiči, jak dlouho udržíte formaci holubiček vy!
Nakresli vaši formaci a napiš k ní jména účastníků:

Velikonoce nebo vánoční svátky doma nejspíš slavíte. 
Jsou ale i jiné svátky, které společně slavíte doma 
nebo ve škole? Napiš nebo nakresli, které to jsou 
a jak takové oslavy vypadají?

Svátek 8. května je oslavou konce 2. světové 
války (8. května 1945). Umělkyně si v krátkém 
videu povídají s veterány a veteránkami (vysloužilí
 vojáci a vojačky) této války. V naší zemi naštěstí 
už dlouho válka nebyla. Napiš co nejvíc příkladů 
toho, co tobě připadá, že „trvá dlouho“.

Výstava představuje osobní pohled umělkyň 
na významné české státní svátky.                                       
Co napadne tebe, když slyšíš názvy těchto 
svátků? Máš pro ně třeba jiný název? 
Napiš nám ho!                                                                                                  

1. leden 
Den Obnovy samostatného českého státu

Velký pátek 
a Velikonoční pondělí          

1. květen 
Svátek práce

8. květen 
Den vítězství     

5. červenec 
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec 
Den upálení mistra Jan Husa 

28. září 
Den české státnosti  

28. říjen 
Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad 
Den boje za svobodu a demokracii  

24–26. prosinec 
vánoční svátky
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