
VkO    6. A třída 

Milí šesťáci, zdravím a přeji vám, ať jste zdraví. V následujících dnech / týdnech máte domácí 

vyučování, takže až budete mít čas mezi počítáním apod., podívejte se na výchovu 

k občanství. Těším se na vás ve škole. 

 

----------------------------------------------Zápis do sešitu------------------------------------------------ 

Velikonoce 

1. Práce s textem- otázky: 

(1.ne,2.ano…..) 

2.   |Jak slavíme Velikonoce v naší rodině – 10 vět 

(příklad. O Velikonocích se v naší rodině dodržují……,…  Chodíme……Jíme…..) 

2. Velikonoční koleda ( vlastní výběr, ilustrace – kdo chce) 

--------------------------------------Konec zápisu v sešitě--------------------------------------------- 

 

Přečtěte si text o Velikonocích 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara. Tyto svátky 

bývaly v minulosti významnější než Vánoce. V některých zemích je tomu tak i dnes (Francie, 

Německo). V naší zemi stejná důležitost zůstala jen v některých oblastech, například na 

Moravském Slovácku. Ale i v současné době se tento svátek v rodinách traduje aspoň 

v minimální míře, tj. v podobě „obchůzky s pomlázkou (tatarem, mrskačkou,…)“ po 

příbuzných či známých. 

 Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou 

umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání. 

 Silnou tradici měly Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek 

souvisel se svátkem nomádských pastýřů a byl spojen s obětováním mladých zvířat, 

především beránka. Měl pravděpodobně návaznost na sedmidenní svátek Pesach, kterým si 

Židé připomínali vysvobození z egyptského zajetí. 

 Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto 

způsobem stanovená neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem. 

Pašijový týden – je to poslední týden před Velikonocemi. 

Modré pondělí, Žluté úterý – v tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo). 

Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok. 

Zelený čtvrtek – název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. 

Tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, 

mladá kopřiva apod.), aby byl člověk po celý rok zdráv. Zvyk měl poměrně reálný základ. Na 

jaře je totiž nutné dostat do těla vitamíny a ty jsou obsaženy právě v zelených jídlech. 



Velký pátek – je to den ukřižování Krista, dne hlubokého smutku, kdy se konaly mše a při 

bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívalo a četly texty. 

Bílá sobota – v mnohých krajích bývalo zvykem v tento den světit oheň před kostelem. Od 

tohoto ohně se zapálila velká Velikonoční svíce (Paškál) a pomocí ní se oheň obřadně přenesl 

do kostela. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je to den Zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí 

velikonoční svátky, končí půst. 

Velikonoční pondělí – k tomuto dni se žádné důležité liturgické úkony nevážou, o to 

významnější je z hlediska zvyků. 

 

České Velikonoce charakterizuje živá tradice – „velikonoční pomlázka“. Je to obyčej, kdy 

chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. 

Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, 

aby byl zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.        [1] 

 

Práce s textem:  

 

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím 

textem, či nikoli: 

1.1 Velikonoce jsou nazývány Svátky jara.     ANO – NE 

1.2 V současné době jsou u nás Velikonoce významnější svátky než 

      Vánoce.         ANO – NE 

1.3 Velikonoce jsou spjaty s osobou Ježíše Krista.    ANO – NE 

1.4 Velikonoce vznikly v době křesťanské.     ANO – NE 

1.5 Velikonoce byly spojeny jedině s obětováním beránka.   ANO – NE 

1.6 Sedmitýdenní svátek připomínající vysvobození Židů z egyptského 

      zajetí se jmenuje Pesach.       ANO – NE 

1.7 Každým rokem se Velikonoce slaví ve stejný den.   ANO – NE 

1.8 První týden po Velikonocích se nazývá Pašijový týden.  ANO – NE 

1.9 Ježíš Kristus byl ukřižován v pondělí.     ANO – NE 

1.10 Na Zelený čtvrtek máme jíst zelené jídlo kvůli vitamínům.  ANO – NE 

1.11 Na Škaredou středu se musíme všichni mračit.    ANO – NE 

1.12 Velikonoční pondělí je den Zmrtvýchvstání Krista.   ANO – NE 

1.13 Velikonoční nedělí končí doba půstu.     ANO – NE 

1.14 V pašijovém týdnu se dva dny uklízelo.    ANO – NE 

1.15 Tradicí v české republice je velikonoční pomlázka.   ANO – NE 

1.16 Odměnou za pomlázku jsou velikonoční zajíčci.   ANO – NE 

 

 

Aktivity:  

- Můžete se podívat nahttps://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-
tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400010-velikonoce-a-smrtna-nedele/


- https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-
hod-velikonocni/ 

 

Velikonoční koledy: znáte nějakou, co se u vás třeba říká při řehtání …. Já jsem jich několik vybrala, 
jestli znáte jinou, napište ji do sešitu., nebo si vyberte některou z těchto. Můžete k tomu nakreslit 
malované vajíčko. 

Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný… 

 

Hody, hody doprovody, 
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody, 
nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, 
mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem, 
malovaná vajíčka. 

 

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

 

Já jsem malý koledníček, tetičko, 
přišel jsem si pro červený vajíčko. 

Pro vajíčko červený, 
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 
koledníček milý? 

 

 

 

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, 
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 

Slepička běhá po dvoře, 
vajíčko se kutálí v komoře, 
slepička kdák! Vajíčko křáp! 
Máte mi ho panímámo dát. 

 

 

Koleda, koleda proutek z vrby, 
mlsný jazýček mě svrbí. 

Koleda, koleda holoubek 
dejte něco na zoubek. 

Proutek vohnoutek, 
sedí na něm zlatej kohoutek. 

Proutek se ohýbá, 
kohoutek kokrhá: 
chyťte mi tu slepičku, 
koupíme za ni čepičku, 
tu čepičku pánu, 
on dá za ni krávu, 
tu krávu hraběnce, 
ona dá za ni na věnce. 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-hod-velikonocni/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-hod-velikonocni/

