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Súčanský kroj 

Určite už vieš ako chodili ľudia oblečení v minulosti. Nenosili rifle a tričko, 

dokonca ani rúško. Ako sa volali tie šaty, čo kedysi nosili naše prababičky, 

a pradedovia? Jasné, kroj. Jeden si môžeš ,,ušiť“ /vyrobiť/. Tak poďme na to!  

Budeš to mať jednoduchšie, ak sa budeš pozerať na obrázok. 

Pomôcky: 

- 1x vytlačená príloha / na poslednom liste / 

- 1x farebný papier A4 / žltý, oranžový.../ 

- 1x modrý papier A6 

- nožnice 

- pastelky 

- lepidlo 

Postup: 

1. Najskôr je potrebné si vytlačiť oblečenie z prílohy  

(na poslednom liste). Následne si jednotlivé časti vystrihni. Starší to už určite 

zvládnu sami a mladším rodičia s láskou pomôžu. Vedel by si priradiť názov 

oblečenia k jednotlivým kúskom?  Rukávce, sukňa, košeľa, gace, lajbrík... 
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2. Ak si to už zvládol, môžeš si ich poukladať na farebný papier, tak ako to je 

na obrázkoch. Jednotlivé časti môžeš nalepiť. Na dievčenský kroj nalep najskôr 

rukávce a na to sukňu. Na chlapčenský košeľu a gace. 

 

3. Modrý papier poskladaj ako vejár, tým ti vznikne zástera. Nalep ju na 

sukňu. Na chlapčenský pridaj lajbrík. 

 

4. Lajbrík vyfarbi načierno, pridaj malé krúžky, ako gombíčky,  môžeš 

dorobiť aj vrecká. 

Sukňa je tiež čierna, no môžu byť na nej biele, alebo červené ornamenty, napr. 

slzičky, bodky..  

Nezabudni pridať červenú šnurovačku a nejaké pekné kvietky nakresliť na pás 

a dúčele na rukávcoch a golieri. 
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„Súčan jak repa“! 

 

Toto je pracovný kroj na všedný deň. Ale kroje sa nosili aj v nedeľu a vo sviatok. 

Dokonca aj nevesta a ženích mali svadobný kroj. Aj detičky šantiace na takej 

svadbe, či hrajúce sa na lúke alebo pri potoku boli oblečené do kroja, rovnako 

ako väčší školáci, ktorí takto oblečení chodili do školy. 

Porovnaj, či sa Ti súčanský kroj vydaril a podobá sa na ten skutočný. 
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Pracovný kroj na všedný deň 

 

 

Ženích a nevesta – svadobný kroj 
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Detské kroje a „školáci“ 
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