Ahojte deti!

Keďže sa blíži Veľká noc, ktorú Koroš vôbec nemá rád a snaží sa ju
prekaziť, musíme byť silnejší a šikovnejší ako on. Preto sa poďme
spoločne vyzbrojiť rôznou muníciou na boj proti neposlušnému
Korošovi.

Aký je bojový plán?
1. Nauč sa šibačskú básničku
Dievčatá
Veľká noc kedyže už bude,
ktorýže ma šuhaj pooblievať príde?
Oblievaj oblievaj vlasy aj hlavičku,
ale mi zašanuj tú novú sukničku.

Chlapci
Šibem, šibem, šibi ryby,

môj korbáčik nemá chyby.
Ešte vody trošička,
daj vajíčko z košička.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.

2. Vyzdob vajíčka
Na to, aby sme Koroša zmiatli ho musíme najskôr zabaviť. Lenže,
ako na to? No predsa jednoducho. Najskôr si namaľuj a vyzdob
vajíčka. (Popros rodičov, alebo starších súrodencov, aby ti
pomohli s ich vyfúknutím). Môžeš ich vymaľovať, polepiť
rôznym materiálom podľa vlastných predstáv. Potom vajíčka
poskrývaj po dome/ byte tak, aby ich Koroš tak ľahko nenašiel.
Niektoré z nich si môžeš dať aj ako výzdobu. A niektoré môžeš aj
darovať šibačom ako výslužku.

3. Upleť si

korbáč

Vyberte sa s tatinom/
starým otcom na lov,
prútiky, z ktorých si
upletieš korbáč.
prútiky)

starším bratom/
kde budete hľadať
s ich pomocou
(Najlepšie sú vŕbové

PRE RODIČOV
Na pletenie korbáča sú najvhodnejšie prúty z vŕby bielej, ktorá rastie pri vodných tokoch. Skúste sa vyhnúť vŕbe
smútočnej, ktorá je vysádzaná bežne v parkoch – nie je na pletenie korbáčov úplne vhodná, pretože jej prúty sú po
uschnutí moc krehké a lámu sa.
Kvalitu prútia zistíme tak, že jednotlivé prútiky ohneme okolo prsta do pravého uhla – ak sa zlomia, nie sú vhodné na
pletenie.
Na výrobu korbáča budeme potrebovať!
8 hrubších prútov a 1 tenší prútik na ich zviazanie ( výrobu rukoväte). Samozrejme, lepšie bude, ak budeme mať
v zásobe aj ďalšie prútiky pre prípad, že by sa nám počas pletenia niektorý prút zlomí. Prúty režeme ostrým nožom,
pričom ich dĺžka by mala byť minimálne 1 meter, nakoľko samotným pletením „stratíme“ približne 20 – 25cm
dĺžky.
Korbáč sa najlepšie pletie z mokrého prútia, ktoré je ohybnejšie. Ideálne je preto nechať prúty namočené v studenej
vode niekoľko hodín pred samotným pletením, najlepšie však celú noc- napr. doma vo vani. Prúty však treba
zaťažiť, aby boli celé ponorené. Niektoré prútiky bude možno treba očistiť od malých pukov a malých výhonkov.
Čo budeme potrebovať:
8 hrubších vŕbových prútov s dĺžkou aspoň 1m
1 tenší prútik s dĺžkou aspoň 1 m z ktorého vyrobíme rukoväť ( príliš hrubý prút sa nám bude zle omotávať okolo
zväzku ostatných prútov) – prípadne môžete rukoväť vyrobiť aj z iného materiálu
1 tenčí kratší prútik, ktorým zviažeme koniec korbáča (opäť môžeme použiť aj iný materiál, napr. ten z ktorého sme
vyrobili rukoväť.
Postup
Vezmeme si 8 prútov a z ich hrubších koncov vyformujeme okrúhly zväzok. Do stredu týchto prútov vsunieme dlhý
tenký prútik. Zhruba do výšky 10 cm od spodného okraja zväzku a pomaly začneme týmto prútikom omotávať
zväzok. Vytvarujeme si tak rukoväť
Omotávanie ukončíme tak, že koniec prútika vsunieme do spodnej časti zväzku. Ak nám ostáva ešte dlhšia časť
prútika, zvyšok odrežeme a až potom koniec vsunieme do zväzku –

Ďalším krokom je samotné pletenie korbáča. Zväzok si pevne uchytíme medzi kolená a prúty rozdelíme na dve časti –
štyri naľavo a štyri Pletenie vykonávame nasledovne – vonkajší prút z ľavej časti (prút 1) prevlečieme vrchom
(ponad zväzok) do stredu medzi prúty 6 a 7 v pravej časti zväzku. Potom prút vrátime spodom (popod zväzok) na
pravý okraj ľavej časti zväzku –
Následne to isté urobíme s prútom 8 z pravej časti zväzku – prevlečieme ho vrchom medzi prúty v ľavej časti (medzi
prúty 3 a 4), potom prút znova vrátime spodom na ľavý okraj pravej časti zväzku (teda medzi prúty 1 a 5) – bod 5

Tento postup pletenia opakujeme až do konca – zhruba 10 cm od
konca prútikov (prípadne pokiaľ sa nám zdajú byť prúty pevné a
dostatočne hrubé). Pri pletení je potrebné neustále prúty
doťahovať, aby bol korbáč pevný. Ak správne pletieme, bude nám
vychádzať vzor ako na bod 6
Nakoniec prútiky zviažeme malým tenkým krátkym prútikom,
prípadne inou šnúrkou a koniec korbáča (prútikov) zastrihneme na
rovnakú dĺžku.
Na záver môžeme ešte celý upletený korbáč znova namočiť do vody,
aby zmäkol a môžeme ešte podoťahovať niektoré časti pletenia.
napravo

4. Prichystaj si rôzne stužky
Každý korbáč musí mať stužku. Preto, ak si chlapec nájdi si aspoň 1 „štartovnú“
stužku, ktorú si zaviažeš na korbáč. Ak si dievča prichystaj si rôzne farebné
stužky pre šibačov.

5. Natrhaj bahniatka do vázy
Zavolaj
mamu na
nazbierajte
bahniatka si

maminu/ sestru/ starú
prechádzku a spoločne
bahniatka do vázy. Na
môžeš povešať vajíčka.

6. Upeč veľkonočné zákusky
Ak by mal Koroš veľa energie a bol by moc rýchly, určite by ho
zdržalo sladké pokušenie a to v podobe výborných zákuskov.
Pomôž mamine pri pečení veľkonočných koláčov. Ak by si však
všetky zjedol, vyrob si pre istotu aj falošné koláčiky.

Čo k nim budeš potrebovať?
Hubku na riad
Lepidlo
Nožnice
Farebné papiere/ výkresy
Rôzny dekoratívny materiál

7. Prichystaj si muníciu v podobe vody
Napusti si svoje striekacie pištole, vedierka, poháre vodou, aby si
mal na Koroša pripravenú výzbroj.

VÝBORNE! TERAZ UŽ MÁŠ VŠETKO PRIPRAVENÉ!
UŽ LEN POČKAŤ DO VEĽKONOČNÉHO PONDELKA
KÝM PRÍDE KOROŠ.

