Svatý Martin
V místech, kde se ještě udržují tradiční zvyky, se můžeš
každý rok v listopadu setkat s lampiónovým průvodem
dětí, které většinou doprovázejí jezdce na koni. Jezdec
mívá v ruce meč a přes ramena červený plášť. Představuje
svatého Martina, který kdysi v mrazivé zimní noci mečem
rozsekl sůj teplý plášť na dvě poloviny a jednu daroval
mrznoucímu žebrákovi. Svatý Martin je pro svou
moudrost a dobrotu uctíván po celém světě.
Martin jako voják jezdil na bílém koni. A na den jeho
svátku u nás často napadne první bílý sníh. Proto se říká,
že má svatý Martin přijet na bílém koni.
Pranostik o sněhu a začínající zimě je ale ještě víc:

Na svatého Martina bývá bílá peřina.
Na svatého Martina drž se, synku, komína!
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Na svatého Martina husa pěkně zazpívá.

A víte proč zrovna husa?

Za celý svůj život Martin udělal pro lidi
spoustu dobrého. Lidé ho měli rádi a
chtěli ho zvolit biskupem. Do toho se
Martinovi moc nechtělo. A tak se
schovával před zvolením ve chlévě
s husami. Husy ho však svým kejháním
prozradily, a tak se nakonec Martin
biskupem přece jen stal. Proto se na
svátek svatého Martina vždy podle
tradice pekla pěkná vykrmená husička.
Za to, že ho tenkrát husy prozradily.

Tvoření: Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
Budeme potřebovat: čtvrtky, vodové barvy, štětec, sůl (spíše hrubší), lihový fix, nůžky,
lepidlo, korektor nebo bílá tempera.
Nejprve si připravíme pozadí. Na mokrou čtvrtku zapouštíme barvy. Do mokré barvy
nasypeme sůl (ne moc). Necháme úplně zaschnout a sůl oddrolíme.
Lihovým fixem nakreslíme zasněženou vesnici nebo město (případně jen domečky) a bílého
koně. Vybarvíme vodovými barvami.
Vesnici a koně nalepíme na pozadí a korektorem nebo bílou temperou doděláme sníh.

Můžete zkusit vyrobit i hlavu koně. Na čtvrtku si nakreslíte obrys, vystřihnete, ozdobíte
zimními motivy a přilepíte hřívu z krepového papíru.

