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         vybarvuj, lep, stříhej, lušti, hraj si  

Základní a mateřská škola Praskačka, Praskačka 60, 503 33 

 

 

 



 

Ahoj děti! 

Jak jsem vám slíbila, je tu další číslo našeho časopisu „ ONLINE DRUŽINA „ .  V tomto čísle se 

dozvíte o Velikonocích to, co jste možná ještě nevěděly. I tentokrát tu máte nějaké nápady 

na tvoření, budete i vybarvovat i hádat a luštit  

Tak se krásně bavte!                                  

 

 

 

VELIKONOCE 

 
Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky. Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné 

období. Vrcholem je velikonoční týden, který připomíná příběh zatčení a umučení Ježíše Krista. 

 

Názvy dní a jejich zvyky: 

Každý ze dnů velikonočního týdne má svůj název a také význam. Některé dny jsou méně významné, jiné 

v sobě skrývají důležité historické události a symboliku. 

Květná neděle: 

Květná neděle má hned několik různých názvů, říkalo se jí také Květnice nebo Beránková či Palmová 

neděle. Název je připomínkou příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma, který byl uvítán palmovými ratolestmi. 

 Proto se v tento den v kostelích světí ratolesti, nikoliv však palmové, ale v našich končinách se jedná 

hlavně o kočičky nebo například větvičky břízy či vrby. Dávaly se pak za trámy, obrazy a křížky, aby 

uchránily stavení před bouřkou a jinou pohromou. 

Mezi tradiční zvyky Květné neděle patří nošení nového oblečení a zákaz pečení. Podle pověr by se pak 

zapekly i květy na stromech a nebyla by žádná úroda. 

Po Květné neděli následuje svatý neboli pašijový týden.     

 



 

 

SVATÝ TÝDEN 

 

Modré pondělí 

Modré pondělí nemá z historického hlediska žádný velký význam. V tento den se v kostelích 

pouze vyvěšuje modrá látka, jinak se neodehrávají žádné obřady. Tradice velí v tento den 

nechodit do práce, i když se něco takového už dnes nedodržuje. Hospodyně by měly zahájit 

velký úklid. 

Šedivé úterý 

Šedivému úterý se také někdy říká Žluté úterý, což jsou dosti odlišné barvy. Šedivá barva je 

nejspíš  připomínkou zvyku, který by se měl v tento den dodržovat. Jedná se o vymetání pavučin a 

prachu ze všech koutů v domě. V kostelích je o Šedivém úterý klid, nedějí se žádné speciální 

obřady. 

Škaredá středa 

O Škaredé středě došlo v souvislosti s Ježíšem Kristem k velkému zvratu. V ten den byl totiž 

zrazen jedním ze svých učedníků – Jidášem. Jidáš Ježíše udal za 30 stříbrných a podle 

pověstí se v ten den na Ježíše mračil a škaredil, odtud pochází i název tohoto dne. Z toho 

důvodu byste se neměli o Škaredé středě mračit ani vy, jinak vám to podle pověr zůstane. Mezi 

hlavní zvyky patří vymetání sazí z komína a pečení Jidášů, sladkého pečiva, které se snídá na 

Zelený čtvrtek. 

Zelený čtvrtek 

I když vznikl název tohoto dne záměnou německých slov grein (pláč) a grün (zelený), všechno 

zelené je na Zelený čtvrtek vítáno. Připravují se zelené pokrmy, nejčastěji z jarních bylinek 

(kopřivy, špenát, pažitka) a snídají se jidáše.Zelený čtvrtek má však hlavní význam z 

https://www.ceskevelikonoce.cz/modre-pondeli/
https://www.ceskevelikonoce.cz/sedive-utery/
https://www.ceskevelikonoce.cz/skareda-streda/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-jidase/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-jidase/
https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/


křesťanského hlediska, v tento den totiž proběhla Ježíšova Poslední večeře, po níž byl 

zatčen. 

Velký pátek 

Velký pátek je dnem, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován a poté pohřben. Zhruba ve tři hodiny 

odpoledne, kdy mělo k této události dojít, se v kostelích konají mše směřované k ukřižovanému 

Ježíši. Podle pověstí se na Velký pátek otevírají dějí zázraky a otevírají poklady. To se prý 

projevuje různými puklinami ve skalách či v zemi, odkud vychází světlo. Zároveň by se nemělo 

pracovat se zemí – rýt nebo okopávat a také se nesmí půjčovat žádné věci, aby nebyly v tento 

magický den očarovány. 

Bílá sobota 

Bílá sobota byla druhým dnem, kdy ležel Ježíš v hrobě. Celý den se tak v náboženském duchu 

nese ve smutku a tichém rozjímání. V tento den se nekonají žádné bohoslužby, po západu slunce 

už však začíná Velikonoční vigilie neboli Velká noc. O této noci vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Co 

se týče světských zvyků, o Bílé sobotě jich bylo hodně. Bylo zvykem, že se vymetal hmyz z 

domu za zvuku kostelních zvonů nebo že se před kostelem pálily ohně, do nichž lidé nosili polínka 

ze svých domovů. Lidé také třásli s ovocnými stromy, aby byla dobrá úroda. 

Boží hod velikonoční 

Na Boží hod velikonoční se slaví Zmrtvýchvstání Páně. V kostelích se slouží oslavné mše a 

všechno má slavnostní atmosféru. Po půstu se může opět začít jíst maso, a tak se na Boží hod 

jedly k obědu bohaté masové pokrmy. Velikonoční dobroty se nosí do kostela k posvěcení, v 

některých krajích se dříve části svěceného jídla odnášely na pole, aby byla dobrá úroda. Na Boží 

hod je rovněž zvykem péct beránky a mazance, chlapci zase pletou pomlázky na Velikonoční 

pondělí. 

 

https://www.ceskevelikonoce.cz/velky-patek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/bila-sobota/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-beranek/


 

Velikonoční pondělí 

I když v minulosti měly význam hlavně dny Svatého velikonočního týdne, dnes se slaví především 

Velikonoční pondělí. V tento den vrcholí oslavy Zmrtvýchvstání Páně, zároveň se provádějí 

tradiční křesťanské zvyky při pondělním hodování. Velikonočnímu pondělí se někdy říká také 

pondělí Červené. V tento den chodí chlapci a muži koledovat s pomlázkami k děvčatům, aby si 

mrskáním vykoledovali vajíčko. U té příležitosti se odříkávají a zpívají různé velikonoční koledy. 

Ke snídani se jí mazance a velikonoční beránci, oblíbená je také velikonoční nádivka.  V různých 

krajích se některé zvyky v minulosti lišily, například někde chodila v úterý koledovat děvčata, jindy 

je chlapci polévali vodou a dnes platí, že pokud přijdou chlapci koledovat po dvanácté hodině 

dopolední, dívky je mohou rovněž polít.  

 

 

 

 

       

 

 

 

https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-pondeli/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-koledy/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-koledy/


 

NAJDI 10 ROZDÍLŮ 

 



  VELIKONOČNÍ VĚNEČEK  

Na výrobu budeš potřebovat: stuhu, nůžky, lepidlo, barevné papíry na vejce nebo vybarvená a 

vystříhaná papírová vajíčka, papírový talířek( nemusí být, stačí čtvrtka), fixy, pastelky, izolepa. 

Nejdříve si vybarvi a vystřihni vajíčka (12ks), která budeš později lepit na papírový kruh. Připrav si 

také jeden dostatečně dlouhý kus stuhy a jeden kratší, ty potřebuješ k zavěšení a dotvoření 

celého věnečku. Z papírového talířku nebo čtvrtky si vystřihni kruh (základnu) a lep na něho tvá 

barevná vajíčka. Po nalepení vajíček udělej z kratšího kusu stuhy mašli a přilep na věneček. 

Z delšího kusu udělej poutko k zavěšení a nalep na zadní stranu izolepou. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Velikonoční pohádka o zajíčkovi Kuliferdovi 

 Bylo krásné slunečné ráno. Celá příroda se probouzela a ve vzduchu bylo cítit jaro. Ptáci vesele štěbetali a 

na louce zvědavě vykukovaly první květinky. Někde se ze zelené trávy usmívaly bílé sedmikrásky, jinde zase 

zlatovlasé pampelišky. Na loukách se roztančila spousta barevných kuliček. A vzduchem se linula nádherná 

vůně . Hmmm, tak voní jaro…  

Z lesa se ozývalo ťukání do stromu: ťuky ťuky ťuky ťuk. To pan datel, doktor lesa, už měl plný zobák práce. 

Kontroloval po zimě celý les. Pod vzrostlým dubem měla pelíšek zaječí rodinka.  

Zajíčci právě radostně tančili: narodil se jim syn. Když vykoukl na svět, měl takový kulišácký výraz, že mu 

hned začali říkat Kuliferda. Zajíček to byl zvídavý a neposedný. Očička mu radostně jiskřila, všechno ho 

zajímalo a pořád se na něco vyptával. Také se moc rád seznamoval s ostatními obyvateli lesa, louky, jezírka 

i potůčku.  

Tak se brzy skamarádil s veverkou, sovou, beruškou i rybkou. Jednoho dne vyběhl zajíček Kuliferda dál od 

jejich dubu. Dostal se až k domečku, ve kterém bydleli lidé. Zajíček Kuliferda se schoval za rozkvetlý keř 

zlatého deště a pozorně naslouchal. Člověčí maminka a tatínek zrovna povídali svým dětem o Velikonocích. 

Kuliferda ale moc nerozuměl lidské řeči a nevěděl, co to ty Velikonoce jsou. Rychle běžel do lesa k velké 

dutině stromu, kde bydlela jeho kamarádka, moudrá sova. Ta Kuliferdovi moc ráda vše vysvětlila. 

„Velikonoce jsou svátky jara. Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost, že zase sluníčko více hřeje, že se 

rodí mláďátka a vše kvete.  

Dívky na Velikonoční pondělí barví vajíčka a kluci pletou pomlázku. Pak chodí koledovat od domu k domu. 

Říkají velikonoční básničky a každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají pomlázkou po zadečku. Holky 

jim dávají do košíčku barevná vajíčka. Lidské děti také hrají jednu moc hezkou hru. A víš co, Kuliferdo? Já ji 

pro tebe připravím.“ Uběhl týden. Zajíček Kuliferda už se nemohl dočkat, co pro něj sova připravila. „Tak, 



Kuliferdo, připrav si košíček a hledej na louce mezi kytičkami barevná vajíčka!“ Kuliferda měl ohromnou 

radost a dal se do hledání. Také kamarádi z okolí mu přišli na pomoc. Všechna zvířátka hra náramně bavila. 

Všichni společně posbírali vajíčka a opatrně je vložili do košíčku. „Skvělé,“ pochválila je sova. „Hezky jste si 

navzájem pomohli a ještě jste si užili spoustu zábavy.“ Sova se usmála, všem zamávala a rozloučila se. 

 

 A protože už se blížil večer, všichni byli moc unavení a byl čas jít spát. Kuliferda se se všemi rozloučil, 

poděkoval a odhopsal do svého pelíšku pod dubem. Usínal s úsměvem na tváři a těšil se na další jarní den. 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

Velikonoční koledy 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý,                                            

slepička vám snese jiný. 

V komoře v koutku, 

na zeleném proutku,         

proutek se vám otočí,      

korbel piva natočí, 

pijte, pijte páni, 

máte plné džbány, 

pijte, pijte paničky, 

máte plné skleničky. 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 



 

 

 

 

 

 



       NAUČ SE KRÁLÍČKA JEDNÍM TAHEM   

        

     

A jak se řekne Veselé Velikonoce v jiných jazycích? Podívej se… 

VESELO VEĹKÁ NOC- slovenština, HAPPY EASTER – angličtina, FROHE 

OSTERN- němčina, FELICES PASCUAS- španělština, HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ- 

finština, BUONA PASQUA- italština, GLAD PÅSK- švédština      
 



 

 

   MILÉ DĚTI, PŘEJEME VÁM I VAŠIM RODINÁM KRÁSNÉ VELIKONOCE A AŤ JSOU PŘEDEVŠÍM KLIDNÉ! 

 

 

 

 

 


