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VELIKONOCE 

 

Velikonoce jsou -  nejvýznamnější z křesťanských svátků a to především proto, že připomínají z 

mrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle víry křesťana došlo třetího dne po ukřižování. Dnes už 

víme i přibližný rok, kdy k této události došlo: 30 či 33 po Kristu. Velikonoce se slavily již dávno před 

Kristem, jako židovský svátek vysvobození izraelského lidu z egyptského otroctví. 

 Květná neděle - připomíná den příchodu Krista do Jeruzaléma, kdy byl Kristus vítán zelenými 

ratolestmi. Proto tento den světí kněží kvetoucí větvičky vrby jívy (kočičky) a pak je rozdávají 

účastníkům mše. Květná neděle zahajuje, pašijový týden – týden truchlení rozjímání na památku 

umučení Krista.  

Modré pondělí - nazývá se podle modrých látek, které se vyvěšují v kostelech.  

Šedivé úterý - je bez zvláštních zvyků.  

Škaredá středa - zajetí Krista, říká se jí sazometná, je dnem jarního úklidu.  

Zelený čtvrtek - připravují se zelené pokrmy z jarních bylin. 

 Velký pátek - ukřižování Krista, končí postní období trvající 40 dní před Velikonocemi. 

 Bílá sobota - den světla, očištění duše, těla i příbytků. Pletou se pomlázky, pečou se mazance a 

beránci. Boží hod velikonoční - při slavnostním obědě se jedí svěcené pokrmy, obdarovávají se 

pocestní. Velikonoční pondělí - den uvolnění a veselí vzývající nový život a zajišťující zdraví. Šleháním 

pruty (pomlázkami) se symbolicky přenáší životodárná míza stromů do těla člověka. 

 Bílá neděle - první neděle po Velikonocích, se nazývala provodní, protože bíle oblečeni novokřtěnci 

se doprovázeli ke křtu. 

Velikonoční pomlázka - podle tradice ze 14. století muži šlehali své milé, ženy a dívky. Ten kdo časně 

ráno nevstal, byl polit studenou vodou v posteli. 

 

 

 



 Napadlo vás ale někdy, jak se Velikonoce řeknou třeba ...?  

anglicky: Easter  

německy: Ostern 

francouzsky: paques  

španělsky: aleluya  

italsky: Pasqua  

 

Víte, jak se přírodně barví vajíčka? 

 žlutá: odvar z cibulových  (ale jen krátce); šafrán  

červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva z 

borůvek nebo bezinek  

světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán 

 tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry 

fialová: lipový květ; kmín; šafrán  

hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj 

 černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry 

 

 

 

 

 



Doplň tajenku: 

 

 

Rozšifruj symboly Velikonoc: 

 

             áeknbre              _____________________ 

             ázklmopa            _____________________ 

             ekaíčzj                 _____________________ 

             iaelskrc               _____________________ 

 

Sepsala: Michaela Kačenáková 

 

 

 

 

 



Vtipy 

Přijde blondýnka reklamovat tužkovou baterii.  

"Promiňte, ale ty baterie jsou rozbité."  

"Mě připadají v pořádku, co je špatně?"  

"No vůbec nepíšou!" 

 

Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře na nějaké tipy, kam ve městě zajít. 

Nakloní se a poklepe řidiče na rameno. Ten hrozivě vykřikne, strhne volant, odrazí se 

od autobusu na chodník a zastaví těsně před obrovskou prosklenou výlohou. Turista, 

hodně vystrašený, se začne okamžitě omlouvat: "Pardon, pardon, netušil jsem, že 

jedno malé poklepání vás může takhle vyděsit..." Taxikář se na něj otočí a zařve: 

"NIKDY! Už nikdy mi to nedělejte!!" Pak se rozdýchá a povídá: "Není to úplně vaše 

vina. Víte, jsem dnes první den v nové práci a před tím jsem léta jezdil s pohřebákem."  

 

Prvního dne stvořil Bůh psa. 

Druhého dne stvořil Bůh člověka, aby psu sloužil. 

Třetího dne stvořil Bůh všechna ostatní zvířata, aby mohla sloužit psu za potravu.  

Čtvrtého dne Bůh stvořil dřinu, aby člověk mohl pracovat pro dobro svého psa.  

Pátého dne Bůh stvořil tenisák, aby ho páníček musel házet a pes mohl aportovat nebo ne. 

Šestého dne Bůh stvořil veterinární vědu, aby udržovala psa zdravého a jeho pána na mizině. 

Sedmého dne chtěl Bůh odpočívat, ale musel jít se psem. 

 

Co je to 90-50-90? Jízda městem kolem dopravního policajta.  

 

Co je to maximální osamělost? Veš na holé hlavě.  

 

Co je to: Nejí to, nepije to a přece to roste? Ceny.  

 

Co vznikne zkřížením krávy a želvy? Tele s přilbou.  

 



Víš proč blondýnka nosí na přechod seno? Jde krmit zebru.  

 

Jedou tři policajti na loďce. Kolik se jich utopí ? Šest. Tři hned a tři při 

rekonstrukci nehody ....  

 

Povídají si dva policajti: "Ty, slyšel jsi, že letos bude Nový rok v pátek?" 

Druhý na to: "No, jen aby to nebylo 13-tého" 

 

Naskočí policajt do tramvaje a zařve: "Sledujte ten taxík!"  

 

 

Sepsal: Viktor Engliš  

 

     O chytré slepici 

 

     Slepice hrabala pod stromem, když tu najednou uviděla šakala. Honem vyletěla a sedla si na jednu 

větev. „Slepičko buď zdráva," oslovil ji šakal.  

„Jestlipak už víš, že mezi zvířaty byl uzavřen mír. Žádné nesmí jinému ublížit. Jen sleť na zem, 

slepičko, já ti nic neudělám."  

Chytrá slepice ale odpověděla: „Já vím, že bys mi neublížil, ale tady nahoře mám větší výhled. Vidím 

až k nám do vesnice.“ 

„A co vidíš v té vesnici?" ptal se šakal 

„Vidím, že sem běží smečka psů," odpověděla slepice.  

 Jak to šakal uslyšel, vyskočil a utíkal pryč. 

„Neutíkej, vždyť je mezi zvířaty mír. Nic ti neudělají," volala za ním slepice. 

„Já znám ty psy z vesnice, ti o míru určitě ještě nevědí!" křikl a už byl pryč. 

 

Napsala: Kateřina Novotná 

 


