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Pašijový týden   

Název svátku je odvozen od 
květů, jimiž bývají kostely 
vyzdobeny a které mají 
připomínat palmové větve, 
jimiž lid vítal Ježíše. V 
našich zemích se k tomuto 
účelu užívá tzv. kočiček, 
tedy vrbových větviček s 
částečně rozvitými pupeny. 

Na modré pondělí, někdy 
nazýváno také jako žluté, jsou 
uváděny dvě tradice. První 
říká, že člověk nemá nic dělat a 
odpočívat, před náročným 
týdnem, druhá však uvádí, že 
již na modré pondělí se 
uklízelo. 

Šedivé úterý je taktéž někdy 
označováno jako žluté, kdy tato 
barva symbolizuje věčnost, 
ctnost, rozum, úctu, vznešenost, 
žárlivost, Boží světlo. Proč byla 
úterý přisuzována i šedivá 
barva, není známo. V tento den 
hospodyně uklízely a vymetaly 
pavučiny.  

Sazometná středa, Škaredá 
středa či Svatá středa. 
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. 
 Zvony odlétají do Říma. 

Zvuk zvonů je nahrazen 
dřevěnými klepači nebo 
řehtačkami.  
Na Zelený čtvrtek hrachy 
zasívej, na Velký pátek se 
zemí nehýbej! 
 

V lidových pověrách je 
tento den spojován s 
magickými silami. V tento 
den se měly otevírat hory, 
které vydávaly poklady; v 
tento den se nemělo nic 
půjčovat, protože půjčená 
věc by mohla být 
očarována; nesmělo se 
hýbat se zemí (rýt, kopat, 
okopávat) ani prát 
prádlo, protože by bylo 
namáčeno do Kristovy 
krve.  

Bílá sobota připomíná den, kdy 
Ježíš ležel v hrobě. V křesťanských 
kostelech se nekonají bohoslužby. 
Končí půst. Název dne může být 
odvozen od bílých rouch nových 
členů, které v tento den církev 
přijímá, nebo od lidových zvyků, 
úklidu či bílení. 

Tradičně byl ve 
znamení dobrého jídla, 
slavnostního oblečení 
pokud možno s novými 
částmi oděvu a 
všeobecného veselí. V 
církvi se koná 
nejslavnější bohoslužba 
náboženského roku. 

V tento den je zvykem chodit s 
pomlázkou. Pomlázka je z 
několika, většinou 6–12, 
nejčastěji vrbových proutků 
pletený šlehací nástroj, se kterým 
chlapci chodí na koledu a mrskají 
děvčata, čímž jim má pomlázka 
předat část jarní svěžesti 
vrbového proutí. 

Velikonoční svátky trvají celý týden a každý den se nějak jmenuje a má svoji tradici. Tomuto 
velikonočnímu týdnu se říká pašijový nebo také svatý. Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí 
Velikonocemi. Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“ a místo 
zvonů se používají dřevěné řehtačky a klapače. 
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Pranostiky 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víš co je to pranostika? To si lidé dříve povídali a předpovídali třeba počasí, podle toho jaké už se 
blíží období. Je to průpovídka obsahující takovou předpověď nebo životní zkušenost. Zkusíš 
vysvětlit, co asi znamenají tyto pranostiky? 

U Zeleného čtvrtka jsme se dočetli, že zvony odletěli do Říma, to znamená, že několik dní 
nebylo zvony slyšet, ale aby lidé dříve věděli, že je čas oběda nebo večeře, zvonění nahradil zvuk 
řehtaček (někdy se jim říká také škrouchačky nebo hrkačky). Zjisti, jestli je u vás doma někdo, 
kdo tuto tradici viděl nebo i zažil. Máte doma řehtačku? Takhle to vypadá (odkaz)… 

Je-li Zelený čtvrtek bílý,  
tak je léto teplé. 

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na 
Velký pátek se zemí nehýbej! 

Prší-li na Velký pátek,  
je k doufání úroda. 

Prší-li v noci na Bílou 
sobotu, bude málo třešní. 

Velký pátek deštivý  
- dělá rok žíznivý. 

Velký pátek vláha - 
úrodu zmáhá. Odkud na Bílou sobotu vítr, 

odtud v létě deště. 

Když na Velký pátek hřmí,  
na poli se urodí. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-dDmYZCiwk
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Hlavička (velikonoční nádivka) 

7 rohlíků, nakrájených na kostičky 

200 ml mléka 

6 vajec, žloutky a bílky zvlášť 

400 g vařeného uzeného masa, nakrájeného na 

kostičky 

30 g rozpuštěného másla  

2 hrsti nasekaných kopřiv 

1 lžíce nasekané pažitky 

1 lžíce nasekané petrželky  

½ lžičky prášku do pečiva 

Mazanec 

100 g máslo  

100 g cukr krystal 

2 dl mléko  

2 ks žloutek 

100 g cukr krystal 

500 g polohrubá mouka 

1 kostka droždí 

muškátový oříšek 

citronová kůra 

mandle 

rozinky 

 

Tradiční velikonoční jídla 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Stejně jako na jiné svátky v roce, tak i Velikonoce mají svá jídla, která se v tuto dobu vaří nebo pečou. 
Každá rodina a každá kuchařka má trošku jiný recept, záleží co komu chutná. Která tradiční jídla doma 
děláte a které máš rád? Pomáháš také s přípravou pokrmů? Dokážeš mamince a tatínkovi připravit 
snídani?  

Beránek 
120 g másla 

4 vejce 
200 g cukru krupice 

1 vanilkový cukr 
200 ml mléka 

300 g polohrubé mouky 
1 prášek do pečiva 

trochu šťávy z citronu 
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odkaz… 

 
odkaz… 

 odkaz… 

 
odkaz… 

 

Pletení pomlázky 
 

  
Pomlázka je jedním ze symbolů Velikonoc kdy jde o spletený svazek proutků, který bývá na tenčím konci 
ozdoben barevnými pentlemi. Je to nástroj, se kterým chlapci na Velikonoční pondělí „chodí na koledu“ a 
osobně symbolicky šlehají zadečky děvčat z okolí a i všech žen na potkání. Ke šlehání se používá 
pomlázka z proutí nebo čerstvých rašících výhonků listnatých dřevin, typicky měkkých vrbových. Při 
šlehání se recitují nebo zpívají koledy. 
Čerstvé proutí totiž opravdu mělo jediný symbolický cíl - aby žena či dívka zůstala svěží a pružná po 
celý rok. K tomuto účelu se na výrobu pomlázky používají mladé výhonky listnáčů, a to nejčastěji vrby, 
protože je hodně ohebná a pomlázka se z ní dobře plete. 
„Pomlázkou“ je přeneseně nazývána i sama koleda, „výslužka“ za vyšlehání: Zpravidla to bývají 
malovaná velikonoční vejce, ale také pentle na pomlázku, dále dětem sladkosti a pánům panáčky 
alkoholu. Pomlázka a vůbec šlehání býval krajový zvyk: V jiných krajích měli s pomlázkou spojeny jiné 
zvyky, anebo dokonce i koledovali úplně bez pomlázky, červená vajíčka.  
 

Zeptej se doma tatínka, dědečka, strýčka nebo kohokoliv 
jiného, jestli někdy pletl pomlázku, jestli to pořád umí a 
kdo ho to učil. Možná tě překvapí i maminka, která to 
bude umět. Návodů je veliká spousta a i ty si to můžeš 
vyzkoušet. Jestli půjdete na procházku a roste někde 
v okolí vrba, z té to půjde nejlépe, ale můžeš použít i různé 
bužírky, které třeba doma najdete 

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/videonavod-jak-se-plete-pomlazka
https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM
https://video.aktualne.cz/jak-na-to/pomlazka-z-9-proutku-rychle-a-jednoduse/r%7E5bbb40a2d97811e48da50025900fea04/
https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU
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Barvení vajíček   
Dříve se vajíčka zdobila přírodními barvami. Nejdůležitější byla vždy červená barva, která ochraňovala 
před démony a představovala lásku. Děvče si načerveno obarvené vejce nechalo pro chlapce, kterého mělo 
rádo. K dalším přírodním barvám pak patřily hnědá, žlutá, zelená a černá. 
Vajíčka jsou odměnou pro koledníky i velikonoční dekorací, ale mají také svůj symbolický význam. Vejce 
znamená nový život nebo znovuzrození. 

Vajíčka se dají obarvit 
kupovanou barvou ve 
vodě s trochou octa, 

anebo také přírodními 
materiály. 

 
žlutá – kurkuma 
oranžová – cibule 

červená – červená řepa 
zelená – petržel 

modrá – červené zelí, 
borůvky 

hnědá – káva 
 

Co vyzkoušíš?  
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Koledování 

 

 

 

 

 

 

Odkazy… 
stačí podržet klávesu Ctrl a kliknout na název 

zpívej, tancuj a bav se  

Hody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný 

v komoře v koutku 
na zeleným proutku. 

Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 

Běží bílý králíček,  
v tlapičce má košíček, 

v něm barevná vajíčka,  
co mu dala slepička. 

Koho potká, tomu praví, 
 že mu přeje štěstí, zdraví, 

hezky se naň usměje,  
srdíčko mu zahřeje. 

V ošatce mám vajíčka, 
co snesla mi slepička. 

Jsou tam krásně 
malované, 

nebo pěkné bílé, 
jen si vemte koledníci, 
které jsou vám milé. 

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

vajíčka  
Velikonoce 

Hurvínkova pomlázka  
Ferda 

mravenec 

Ptačí 
tanec 

Pat a Mat  

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc
https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc
https://www.youtube.com/watch?v=z2ojoodEtL8
https://www.youtube.com/watch?v=z2ojoodEtL8
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


Základní škola a Mateřská škola Hořepník 
 

8 
 

O velikonočním zajíčkovi 
 
 
 

 
 

O kom byla pohádka? 
Co chtěl udělat? 
Ke komu se vydal jako první? 
Proč od něj chtěl sedlák psa? 
Jak se pes jmenoval? 
Vybarvi pouze postavy, které byly v pohádce. 
Zakroužkuj předměty, které musel zajíček sehnat. 
Kdo mohl být jeho kamarádka?  
Nakresli zajíčkovu kamarádku do prázdného rámečku. 

 
  

Byl jeden zajíček a ten se těšil celý rok na Velikonoce. A bodejť by ne, když byl 
velikonoční! Jednou si chtěl namalovat kraslice, ale neměl vajíčka. Jeho kamarádka mu 
poradila, ať jde k tetičce slepičce. Vydal se tedy k ní a ona mu řekla: „ Já ti dám 
vajíčka, když mi přineseš od sedláka Pepy obilí.“ Doskákal k sedlákovi a prosí o hrstku 
obilí. „ Dám ti obilí, pokud mi přivedeš zatoulaného psa, aby mi tady pomohl hlídat.“ 
Přivedl psíka Fíka a sedlák mu dal obilí. Jím nakrmil slepičku a ta mu dala vajíčka a se 
svojí kamarádkou namalovali krásné kraslice a užívali si poklidné velikonoční svátky. 
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Vybarvi kraslici podle barev. 1 2 3 4 5 6 
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Vybarvi 
kraslici podle 
pokynů: 

1. Mašli vybarvi červeně. 
2. Prostřední kuřátko nech bílé, zbylé vybarvi barvou, jakou kuřátka mají. 
3. Středy kytiček vybarvi žlutě, okvětné lístky si u každé kytičky vybarvi 

dle své fantazie. 
4. První puntík zleva vybarvi modře, třetí zeleně, pátý barvou jako má 

slunce a šestý barvou jako má tráva. 
5. Zbytek nech bílý. 
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Obtahuj kraslici… 
Pozor, nezapomeň, že skořápka je křehká, proto na tužku netlač a nechvátej 
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Pokračuj ve zdobení kraslice. Tento úkol je na přesnost, proto si dej pozor na 
správné sezení u plnění úkolu a na správné držení tužky. Netlač, nechvátej a 

zahraj si na malíře 
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V každém řádku je jeden obrázek, který se liší.  
Odlišný obrázek nechej nevybarvený a ostatní vybarvi tak, aby vždy stejné 

obrázky byly vybarvené stejně.  
Nezapomeň, aby byly obrázky barevné a veselé. 
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Vybarvi zajíčky, kteří podávají vajíčko doprava.  
Zajíčky, kteří podávají vajíčko doleva, zakroužkuj. 
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Najdeš všech 7 rozdílů? 
  V levém obrázku rozdíly zakroužkuj a pravý obrázek vybarvi. 

Najdi obrázek, který vidíš dole v horním obrázku. 
Je malý obrázek z levého nebo z pravého obrázku nahoře, nebo ho najdeme na 

obou obrázcích? 
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Úkol pro starší děti nebo pro děti s větším zájmem pro matematické aktivity. 
Opsat zobáček je v rámci grafomotoriky vhodné pro všechny předškoláky. 

 Hladové kuřátko 

 
 

< < <     .. 
> > >     . . 

  

Tohle kuřátko má veliký hlad. Vidíš, jak otevírá zobáček? 
Vždy se otočí na tu stranu, kde je toho více – je to jasné, 
aby se více najedlo, viď? Pomůžeš mu pořádně se nakrmit? 
Nekresli celé kuřátko, ale pouze zobáček. Na této stránce 
si vyzkoušíš zobáček nakreslit a na další už zkus určit, na 
které straně se kuřátko více nakrmí – na tu stranu 
nakresli otevřenou stranu zobáčku. 
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Místo zobáčků kuřátka stačí vybarvit, kde je více puntíků. 
 
 

 
  

  

  

  

  



Základní škola a Mateřská škola Hořepník 
 

18 
 

Zajíčkova cestička 
 
 
 
 
 
 

 

  

    

    

    

  
 

 

    

Zajíček musel projít celé okolí, aby sehnal obilí a potom pejska, dávej pozor, kam se dostal, pokaždé 
když změnil směr. Na této stránce se podívej, jak okolí vypadalo a kudy zajíček šel. Úkol je takový, 
že v zadání je na prvním místě obrázek, kde zajíček svou cestu začal a pomocí šipek, který ti budou 
udávat, kudy jít se dostaneš do cíle. 
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V každém vajíčku vybarvi pouze ty věci, které mají stejnou barvu jako barva 
skořápky. 
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Který zajíček dojde k mrkvičce? 
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Zajíček rozbil skořápky, které měl připravené na malování. Pomůžeš mu najít 
poloviny, které k sobě patří? Kolik to je vajíček? 
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Obleč natvrdo uvařená vajíčka. Pásky na vajíčka vystřihni, slep a nasaď 

na vajíčko jako čelenku na hlavičku. 
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  Zapouštění barev do soli 
Postup: Vzory na šabloně (nebo předkreslené) kraslici naneseme štětcem lepidlo 
a posypeme solí. Můžeme posypat celé vajíčko a po chvíli oklepat, a sůl zůstane 
pouze na místech s lepidlem. Na sůl nanášíme barvy, které se do sebe a do soli 

zapíjí. Doporučujeme mít obrázek na čtvrtce. 

Pomůcky:  

- šablona 
kraslice 

- vodové barvy 
- tekuté lepidlo 
- štětec 
- sůl 

Šablony k zapouštění barev naleznete na dalších dvou stranách, můžete 
využít kraslice v předchozích úkolech na stranách 10 a 11, nebo si navrhnout 

a nakreslit vlastní 
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Mramorování 
Postup: Do holicí pěny (funguje dámská i pánská), zapustíme libovolné barvy 
(například tuš či tempera), zamícháme špejlí a v pěně otiskneme čtvrtku, pěnu 

setřeme a necháme zaschnout. Dále můžeme vyrábět libovolné velikonoční 
motivy. 
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