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                                                    FAŠIANGY 

Ahojte, dnes si trošku pohovoríme o Fašiangoch. Dnes sa už toto 
slovo veľmi nepoužíva a na Fašiangy sa pomaly zabúda, ale myslím, 
že je to veľká škoda, pretože kedysi to bolo obdobie hlavne veľkej 

zábavy.  

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (šiesteho 
januára) do Popolcovej stredy. Tá v roku 2022 pripadá na 

na druhého marca. Názov je odvodený z nemčiny. Označoval 
posledné dni pred pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného 
obdobia medzi zimným a jarným cyklom. 

Fašiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny - a svojským 
spôsobom dočasne rušia zavedené poriadky a pravidlá. Pre fašiangy 
je typické imitovanie - napodobňovanie a parodovanie- žartovné 
vysmievanie sa napodobňovaním zavedených vzťahov v bežnom 
živote a bujaré veselie. 

Fašiangy sú nemysliteľné bez masiek. 
Tradičné masky - medveď, turoň, koza, kôň - znázorňujú mužskú 
silu plodnosti. Masky predvádzali najčastejšie smrť a ožitie zvieraťa, 
čo malo vyjadriť obnovu, prebúdzanie prírody k životu po zime.  
 



 

Muži v maskách majú aj typické rekvizity, napríklad ražeň na 
napichovanie slaniny, šabľu, ale aj tanečné rekvizity, zvonce a 
hrkálky. 

Posledné tri dni fašiangov boli najveselšie a zábavy vyvrcholili v 
utorok poslednou muzikou pred Popolcovou stredou, keď sa 
pochovávala basa/hudobný nástroj, a tak sa teda ukončilo obdobie 
tancovačiek a veselia. Pri symbolickom pohrebe muži prestrojení za 
farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa 
smiechu a zábavy. Tradičným jedlom tohto obdobia sú fánky, šišky, 
slaninka s klobáskou, huspenina. Aj vy si môžte doma urobiť malú 
fašiangovú zábavu s fašiangovým pohostením. Šišky má určitě 
väčšina z vás na zozname obľúbených maškŕt.  
Viac o Fašiangoch aj s pesničkou nájdete na:  
https://www.panorama.sk/sk/sprievodca/na-fasiangy-kraluju-
masky/2154 

Moje tipy na masky budu dnes z knihy Dezidera Tótha, ktorá ma 
očarila už ako malé dievčatko a stále sa k nej vraciam. Ponúkne 
zopár tipov na masky a ukáže vám, že na masky sa dá použiť skoro 
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všetko a vôbec nemusia byť zložité. Urobte masky pre celú rodinu, 
urobte si doma fašiangovú zábavu alebo prechádzku s maskami a 
pošlite mi foto! (jana.bercelova@viaarto.sk) 

Nezabudnite, že maska nemusí predstavovať osobu, alebo zviera. 
Stačí, keď bude pútavá a budeme z nej mať nejaký pocit, prípadne 
nás zaujme použitými materiálmi. 
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       masky môžu byť aj jedlé…napríklad šľahačkové…mňam 



alebo vyrobené s pomocou konárikov a visiacich častí z kartónu…
alebo starých čiapok, šálov, pančúch, vlny a gombíkov… 



 



A tie najstrašidelnejšie sú….z alobalu! 

Ale nemusíte sa báť, strašidelné masky sa robia aj preto, aby sme 
sa trošku vytrénovali a so svojim strachom zabojovali…a možno 
zistili, že pod maskou je náš nový kamarát) 



A masiek si môžte urobiť celý zošit, ak mu vystrihnete na 
oboch stranách oči. Prajem veľa zábavy!


