
 

  

Škaredá/sazometná středa:  
Tento den se připomíná, jak Jidáš zradil 
Ježíše za 30 stříbrných. Jméno Sazometná 
středa získala podle toho, že se tento den 
vymetaly komíny. Podle lidové pověry se 
v tento den lidé neměli mračit, aby se 
nemračili všechny středy v dalším roce. 
Na Škaredou středu se v českých zemích 
pečou jidášci, což je pečivo, které 
připomíná smyčku, na kterou se Jidáš 
oběsil. Jí se pomazané medem. 

Zelený čtvrtek: 
V tento den lidé často jedli zelená jídla 
např. špenát. V kostelech naposedy zvoní 
zvony a poté odlítají do Říma. Zapovězený 
zvuk zvonů a zvonku je nahrazen 
dřevěnými klepači nebo řehtačkami. 

Velký pátek: 
V tento den byl podle tradice ukřižován 
Ježíš Kristus. Bylo zakázáno jíst maso a 
podle pověr země vydávala své poklady. 
V tento den se nemělo nic půjčovat, 
protože půjčená věc by mohla být 
očarována. 

Bílá sobota:  
V tento den dle tradice vstal Ježíš Kristus 
z mrtvých. Tmu a ticho v katolických 
kostelích střídá světlo svící, zvonění a 
varhany, aby připomínka Kristova kříže a 
smrti vrcholila znamením jeho 
zmrtvýchvstání. 

Boží hod velikonoční:  
V tento slavnostní den světil kněz v 
kostele mazance, beránky a víno. Ty pak 
hospodář odnášel na pole, kde jimi 
obdaroval půdu, aby mu dala dobrbou 
úrodu. 

Velikonoční pondělí:  
Na velikonoční podělí je zvykem chodit s 
pomlázkou. Pomlázka je nejčastěji z 
vrbových proutků pletený šlehací nástroj, 
se kterým chlapci chodí na koledu a 
mrskají děvčata z okolí. Děvčata za to 
chlapcům dávají zdobená vajíčka. 

 

VELIKONOČNÍ TÝDEN 

Přečti si text o každém z velikonočních dnů zvlášť a přiřaď 

čarou obrázky podle tradic. 
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KOLIK? 

Spočítej obrázky v rámečku a vybarvi stejný 

počet koleček. 



 

  

HLEDÁNÍ DVOJIC 

Každé velikonoční vajíčko na tomto obrázku 

tu má své dvojče - až na jedno.  

Najdeš, které vajíčko je tu jen jednou? 



 

VELIKONOČNÍ PUZZLE 

Rozstříhej obrázek podle čar, zamíchej a pokus se ho složit. 

 



  

VELIKONOČNÍ BLUDIŠTĚ 

Pomůžeš zajíčkovi najít cestu ke košíku s vajíčky? 
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POČÍTÁNÍ S VYBARVOVÁNÍM 

Vybarvi vajíčka podle určeného počtu. 



  

VELIKONOČNÍ POČÍTÁNÍ 

Spočítej vajíčka a výsledek zapiš buď číslem nebo tečkami. 



 

 

 

PUTOVÁNÍ ZA VAJÍČKY 

Tužkou spoj čárky (snaž se nepřetahovat) a dostaň se k vajíčkům. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 

Nejdřív vajíčko obtáhni a poté ho vybarvi. 



 

Jak moc jsi bystrý? 

Najdi 6 rozdílů!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVÁ NEBO LEVÁ?? 

Nejdřív spočítej všechny tulipány, pak spočítej ty, které 

se naklání doprava a ty, které se naklání doleva vybarvi. 



 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

Na každém řádku je jeden obrázek otočený opačným 

směrem než ty ostatní. 

Najdi ho a zakroužkuj. 



 

DVOJICE KAMARÁDŮ 

Najdi v každém řádku dvě stejná vajíčka. 


