
 

Velikonoce jsou tu! 

Kolik dní trvají?  

Jak se ty dny jmenují? 

Co se každý den dělá? 

Jaké jsou tradice? 

Tolik otázek.... 

A na všechny máme odpovědi! 

 



 

Celý Velikonoční týden začíná už tuto neděli.  

Jmenuje se Květná neděle. Podle Bible Ježíš přijel tento den do Jeruzaléma na oslovi. 

Lidé ho vítali a dávali mu pod nohy palmové listy, nebo květiny. Proto “Květná 

neděle”. 

 

 

 

 

Zkus doplnit, co chybí v tomto úkolu. 

Nebo si můžeš vyrobit vlastního Ježíše na oslíčkovi. 

 

 

  

https://deti.vira.cz/files/files/importovano/rebus-kvetna1.gif
https://deti.vira.cz/files/files/importovano/kvetna%20nedele.gif


 

 

 

Pondělí se říká “Modré”. Tento den začíná doma úklid.  

/tip: Kolik modrých kousků oblečení na sebe oblékneš?/ 

 

 

 

Následuje Šedé 

úterý. Při úklidu se vymetají pavučiny ze všech 

koutů místnosti.  

/tip: Modré jsme zkusili, kolik šedých kousků 

najdeš v šatníku?/ 

 

 

 

Škaredá středa připomíná den, kdy se Jidáš škaredil 

na Ježíše. To znamená, že ho pomlouval a zradil. V 

tento den bychom se neměli škaredit. Podle lidové 

pověry by nám škaredící se tvář mohla zůstat. 

 

 

Se Škaredou středou 

bývaly dříve spojeny další zvyky – o Škaredé středě by 

se měly vymést saze z komína. Proto se jí občas říká 

také sazometná. 

Vše je uklizeno a připraveno na hlavní část Velikonoc.  

 

/tip: Dneska se obleč do černé. Tak, kolik černých kousků máš na sobě?/ 

 

 

Jidáše si můžeš upéct doma. Né, nemluvím o človíčkovi. Je to dobrota z kynutého 

těsta. Recept máš tady. 

https://fresh.iprima.cz/jak-na/velikonocni-jidase-upecte-si-tradicni-dobrotu-z-kynuteho-testa


 

Čtvrtku se říká Zelený.  

Podle Bible Ježíš naposledy povečeřel se svými učedníky. Tento den se také říká, že 

“zvony odletěly do Říma”. Kostelní zvony se rozezní najednou a poté na několik dní 

ztichnou. 

 

A proč se říká Zelený čtvrtek? Podle všeho nemá zelená barva nic připomínat, jedná se spíše o 

zkomolení původního německého názvu “Greindonnerstag”, což znamenalo “lkavý, plačtivý 

čtvrtek”. 

Z Greindonnerstag se stal Gründonnerstag (grün znamená německy zelený) a tak 

pravděpodobně vznikl Zelený čtvrtek. 

 

Do dnešního dne se dochovala tradice pečení Velikonoční nádivky. Tak co, 

kuchaříčku, troufneš si?  

https://www.az-recepty.cz/velikonocni-nadivka-d490/


 

Na Velký pátek si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista. Je to den velkého 

smutku a půstu.  

Každý by se nad sebou měl zamyslet, co se mu povedlo a co by mohlo být lepší. 

 

Dnes jsou kostelní zvony zticha,  

místo nich se používají řehtačky.  

Co to taková řehtačka je? 

Koukni na obrázek. Nebo ještě lépe, koukni na video, 

kde o nich povídá pán, co je vyrábí. 

 

 

Podle pověr je Velký pátek dnem ďábla, čarodějnic a různých magických sil, které 

se derou na povrch. 

 

Pokud se však budeš bedlivě dívat kolem sebe, mohl bys narazit na poklad. V 

době, kdy byl Ježíš ukřižován (tedy kolem třetí hodiny odpolední), se začínají 

otevírat skryté poklady. 

 

 

Ušoun s Šárkou pro vás mají návrh, co dělat na Velký pátek.  

https://junior.rozhlas.cz/velky-patek-8056588


 

Další den je Bílá sobota. Podle biblického příběhu Ježíš leží v hrobě. Tenkrát se 

nepohřbívalo do země, ale do jeskyně. A vchod zavalili kamenem.  Je to den ticha a 

čekání. Lidé pekli beránky a mazance, na kterých si pochutnali následující den.  

 

 

Podle tradice vstal Ježíš z mrtvých v noci ze soboty 

na neděli.  

Byla to veliká noc, od toho VelikoNOCE. Večer se 

zapalují ohně a křesťané slaví. 

 

 

Něco na zub: O Velikonocích se hodně peče, například mazanec nebo beránek. 

 

Tento den se také plete pomlázka a zdobí se vajíčka.  

Tady máš návod na pletení. A jestli potřebuješ nápad na barvení, klikni sem. 

 

Oslavy probíhají i další den. Neděle je den plný radosti a velkých oslav. Lidé 

hodovali dobré jídlo a pití.  

Podle pověry se nemělo doma pracovat a uklízet. 

https://fresh.iprima.cz/recepty/vyborny-recept-na-velikonocni-mazanec-s-jogurtem
https://www.vareni.cz/recepty/hrnickovy-beranek-moji-maminky/
https://sever.rozhlas.cz/jak-uplest-peknou-pomlazku-7895985
https://www.ceskevelikonoce.cz/barveni-vajicek/


 

Posledním dnem Velikonoc je Velikonoční pondělí.  

Nejvíce lákavé je pro děti. Kluci chodili po vesnici koledovat s pomlázkou v ruce. U 

každou chalupy řekli hezkou básničku, vyšlehali jemně holky, aby z nich dostali 

všechny neduhy. Za odměnu dostali něco dobrého na zub, nebo krásné vajíčko. 

Ale pozor! Kluci šlehají holky jenom trochu, tak aby je to nebolelo. Holky mají být 

kvůli tomu zdravé, ne si odnést modřiny. Velikonoce si mají užít všichni. 

  
 Tento den se slaví především příchod jara.  

Pokud neznáš žádnou koledu, máš ještě čas se ji naučit. 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

... 

Koleda, koleda proutek z vrby, 

mlsný jazýček mě svrbí. 

Koleda, koleda holoubek 

dejte něco na zoubek. 



 

A jak se slaví Velikonoce ve světě? Nikde jinde se pomlázkou nešlehá.  

Ve Finsku třeba chodí od domu k domu holky převlečené za čarodějnice. A co dál?  

Koukni sem. 

 

 

 

 

 

Přejeme Tobě i celé rodině krásné Velikonoce. 

Dávejte na sebe pozor a užijte si nejen prázdniny. 

Družina Perunka 

 

  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8165-mene-zname-velikonocni-zvyky?vsrc=klicove-slovo&vsrcid=velikonoce%7E1-stupen-zs
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