
 

Velikonoce 

     Vel…konoce  jsou nejvýznamnější  křesťanské  svátk…. . Př…..pomínají  

ukř….žován….  a  vzkř….šen….  Jež….še  Krista, považovaného za  Syna  

bož….ho. 

    Jsou to poh…bl….vé  svátk…., slaví se po prvn….m  jarn….m  úplňku. 

Zač….nají  Škaredou  středou, pokračují Zelen….m čtvrtkem, Velk….m pátkem a 

B….lou  sobotou. V neděli, o Bož….m hodu velikonočním, se svět….. velikonoční  

pokrm…..: beránek, mazance, vejce, chléb a víno. 

    Vel…..konočn….  pondělí je dnem pomlázk…. : mládenc….  chod….. s metlou 

spletenou z vrbového prout…. vyšlehat  dívk…. a žen….., ab….  b….ly  celý rok 

zdravé. Za to dostávaj…. malovaná  vejce – krasl….ce.  Vejce jako symbol nového 

ž….vota  b…lo  už  dávno před křesťanstvím spojováno s oslavou jara. Stejně jako 

Vánoce i Velikonoce provází řada pověr. Podle jedné z n….ch se na Velk…. pátek 

otevírá země a vydává poklad…. . I  když nenajdeme žádn….  poklad, radost ze 

svátků jara nám to urč….tě nezkazí. 

1. Proč slavíme Velikonoce? 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

2. Doplň názvy dnů velikonočního týdne: 

……………………………… středa, ……………………..……. čtvrtek, 

………………………. pátek, ………………………………. sobota,  

neděle = ………………………..…, ………………………………. pondělí 

3. Vylušti symboly Velikonoc. 

KOJÍČVA…………………………, ONÍV…………………….., 

NECZAMA…………………….., LEDAKO………….………, 

KAMLÁZPO………………………….., ORAJ……………….., 

KENBEÁR………………………, DYPOKLA…………………. 

 

4. Proč chlapci šlehají dívky pomlázkou? 

 

 



 

5.  Zařaď správně podtržená slova: 

 

Na Velký pátek se země otevírá a vydává své poklady. Takové místo se pozná 

podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Člověk s sebou musel mít 

magickou pomůcku – posvěcené vajíčko, kterým třikrát poklepal na zem či skálu, 

a ta se měla otevřít. Vajíčko mu také zaručovalo, že se hledač vrátí ve zdraví zpět. 

Jestliže se člověku nepodařilo vyjít z podzemí do soumraku, musel tam bloudit po 

celý rok. 

 

Podst.jména:____________________________________________________________________ 

Slovesa: ________________________________________________________________________ 

 

6.  Přepiš pozorně první větu. Napiš, z kolika slov se skládá. 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Nauč se jednu z říkanek: 

 

 

 

 

 

 

8. Vybarvěte slova, která souvisí s Velikonocemi: 

 

 



 

VELIKONOČNÍ POČÍTÁNÍ 

1. Maminka s babičkou zdobily velikonoční vajíčka. Maminka ozdobila 

5 řad po šesti vajíčkách a babička 36 vajíček.  Která z nich měla víc a 

proč? 

 ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Jirka vykoledoval 15 čokoládových vajíček a 17 obarvených vajíček. Pavel 

vykoledoval 3krát méně čokoládových vajíček a 26 obarvených vajíček. Kolik 

vajíček vykoledoval dohromady Jirka a kolik Pavel? O kolik měl Pavel víc/míň než 

Jirka? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Velikonoční půst trval 40 dní. Rozděl toto číslo na polovinu. Výsledek znovu 

rozděl na polovinu. Připočítej k tomu 67. Odečti 75 a výsledek vynásob 8. Jaké 

dostaneš číslo? Příklady si průběžně zapisuj. 
_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Dva chlapci si vykoledovali vajíčka. Vypočítej, kolik dostal každý chlapec, pokud 

víme, že si je spravedlivě rozdělili.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Paní učitelka se rozhodla, že si děti ve druhé třídě upečou velikonočního 

beránka. Aby si mohl každý pochutnat, rozhodla se, že si každá skupinka upeče 

svého. Našla si recept, ale ten je bohužel jen na jednoho beránka. Paní učitelka tak 

teď vůbec neví, kolik má nakoupit surovin. Pomůžete jí? Kolik máme ve třídě 

skupinek víte, tak se pusťte do práce.  

Na jednoho beránka je potřeba 7 vajíček, 1 vanilkový cukr, 2 hrnky hrubé mouky, 

půlka citronu a 2 hrnky cukru.  

Kolik surovin je potřeba pro celou třídu? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Pokud již víte, můžete si ho zkusit upéct (samozřejmě s někým dospělým). Příští 

rok nám to třeba již vyjde společně.  

Postup: Utřeme cukr, vanilkový cukr, 5 žloutků, 2 vejce, citronovou šťávu, přidáme 

sníh z 5 bílků a mouku. Těsto vlijeme do vymazané a vysypané formy. Pečeme ve 

vyhřáté troubě (zhruba na 150°) asi 45 minut - podle velikosti formy. Po upečení 

vyjmeme a necháme vystydnout. Pak beránka rozkrojíme na 3 části, promažeme 

marmeládou nebo máslovou náplní a polijeme čokoládovou polevou. 

Dobrou chuť!  

 

Hledej cestu kuřátka ke košíčku. Dokresli obrázek.  

 

 

 

 

      

                                                   



 

Vyplň křížovku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE PŘEJÍ PANÍ UČITELKY! 


