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Otázky k textu: 

Jakého ročního období jsou Velikonoce oslavou?  

 

 

Křesťanství     SVÁTKY JARA 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara = Svátky jara. 

Nejvýznamější křesťanské svátky. 

Ježíš pocházel z židovského národa. Konal zázraky, uzdravoval 

nemocné, křísil mrtvé, rozmnožoval chléb, vyháněl ďábla z těla. 

Se svými přáteli slavil jarní svátek Pesach. Jedli spolu slavnostní 

večeři, ale Ježíš věděl, že ho bližní zradili a blíží se jeho konec. 

Během večeře Ježíš vezme chléb – podává ho jako tělo své a 

víno – jako krev svou. Po večeři byl křivě obviněn, že využívá lidi 

ke vzpouře a zmocnili se ho nepřátelé. Byl ukřižován. Na Velký 

Pátek Ježíš zemřel a pohřben do hrobu ve skále. Po 3 dnech vstal 

z mrtvých. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky k textu: 

Jmenuj některé velikonoční symboly - pomlázka 

Kdy se pouţívá? 

Z čeho je vyrobena? 

Jak jinak se pomlázce říká 

VELIKONOČNÍ SYMBOLY 

Pomlázka – pro tuto neodmyslitelnou součást Velikonoc 

existuje mnoho výrazů: mrskačka, mrskut,šmekrust, šmigrust,  

Používají ji koledníci na Velikonoční pondělí při chození po 

domácnostech a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 

pomlázku z vrbového proutí.  Dívky platí malovaným vajíčkem 

nebo stuhou. 

Vajíčka – symbol nového života, plodnosti a úrody. Odměna 

koledníkům a předmět zdobení= KRASLICE 

Beránek 

Zajíček 

 



 

 

 

 

 

 

 

Otázka k textu? 

Jak se nazývá týden před Velikonocemi? 

Nakresli Velikonoční kraslici. 

Pašijový týden 

Poslední týden před Velikonocemi 

Modré pondělí - úklid 

Ţluté úterý – úklid 

Škaredá středa – nemračit se 

Zelený čtvrtek – den poslední večeře Jeţíše Krita s jeho přáteli. 

Umlknou zvony, říká se, ţe odletěly zvony do Říma. Zvuk zvonu se 

nahrazoval zvukem klapaček, hrkaček. Tento den by se mělo 

připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin ( špenát, kopřivy). 

 Velký pátek - den ukřiţování Jeţíše Krista, hlubokého smutku. 

Nekonaly se ani bohosluţby. Je to jediný den v roce, kdy se země 

otevírá a vydává své poklady. 

Bílá sobota – v tento den se světil oheň před kostelem, očekávání 

vzkříšení. Zvony se vrací z Říma 

Velikonoční neděle ( Boţí hod velikonoční) – den zmrtvých vstání 

Krista, vrchol velikonočních svátků, v kostelích se provádělo svěcení 

pokrmů( beránek, mazanec…) 

Velikonoční pondělí – barvení vajec, uvítání nového jara, koleda, 

pomlázka 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 


