Na závěr od nás dostáváte velikonoční koledy na památku.
Vajíčka si můžete vybarvit podle vlastní fantazie.
.
Hody, hody,
doprovody
dejte vejce
malovaný.
Nedáte-li
malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese
jiný.

Ben, ben,
ben,
blechy ven!
A vajíčka do
košíčka
sem!

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.

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI
NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA

........................................................
Jméno a příjmení

PRACOVNÍ LISTY VELIKONOCE
Výukový program pro 1.stupeň ZŠ
V těchto listech vás čeká řada úkolů. Věříme, že se při jejich
plnění pobavíte a dozvíte se něco nového.
Úkoly, které je třeba splnit, poznáte podle tohoto kuřátka:

Hodně zábavy Vám přeje Západočeské muzeum v Plzni.

Veselé Velikonoce Vám přeje Západočeské muzeum v Plzni

Autor programu - Mgr. Denisa Brejchová
Více informací naleznete na www.zcm.cz
Objednávky na telefonním čísle 378 370 123, 778 429 480 nebo
e-mailem dbrejchova@zcm.cz

Velikonoce…
jsou jedním z nejstarších svátků. Slavily se už v pravěku jako
svátky jara.
Patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a oslavují
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který byl ukřižován.
ZKUSTE
Z NÁSLEDUJÍCÍCH
SLABIK
SLOŽIT
ČTYŘI SLOVA, KTERÁ S VELIKONOCEMI SOUVISÍ
A VYBARVĚTE JE STEJNOU BARVOU. OBRÁZKY
DOLE VÁM POMOHOU.
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VYBERTE SI, KTERÝ OBRÁZEK SE VÁM LÍBÍ NEJVÍC
A VYBARVĚTE HO VESELÝMI JARNÍMI
BARVIČKAMI

Velikonoční kalendář
40 dní před Velikonocemi se drží půst. Víte, co to
je?________________________________________
Poslední týden půstu před Velikonocemi se nazývá pašijový týden a každý
den v tomto týdnu má svůj název. Dozvíte se nejen jejich jména, ale také jaké
tradice a zvyky se s nimi pojí.

Co k Velikonocům všechno patří? Vybarvěte
vajíčka, která s Velikonocemi souvisí, ostatní
škrtněte

advent
vajíčko

Vyberte a doplňte správné názvy ke každému dni
BÍLÁ - ZELENÝ - ŠKAREDÁ – VELKÝ

prskavka
kuřátko
proutek

koleda
jaro

Š K _ _ _ _ _ STŘEDA
Ten den se vymetají komíny a nikdo se nemá mračit.

pomlázka

vánočka

_ _ _ E N _ ČTVRTEK
V tento den se má sníst něco zeleného, aby člověk byl celý rok zdravý.

_ E _ _ Ý PÁTEK
Je dnem hlubokého smutku za smrt Ježíše Krista. V tento den se stávají
zázraky, země se otvírá a vydává své poklady.

jidášky

betlém

čert

_ Í _ _ SOBOTA
kraslice

Končí půst, uklízí se, pečou se mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka
a pletou pomlázky.

zajíček

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Nejvýznamnější svátek roku – den, kdy vstal Ježíš z mrtvých. O této neděli se
světily velikonoční pokrmy (mazanec, beránek apod.)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
V tento den chodí chlapci za děvčaty a šlehají je pomlázkami z vrbového proutí,
aby byla po celý rok zdravá, veselá a pilná. Chlapci za to od děvčat dostávají
malovaná vajíčka.

mazanec

beránek

Silvestr

A teď…co víte o Velikonocích?
1. K K jarním zvykům patří také vynášení Morany (symbolu zimy)
o tzv. Smrtné neděli. Slaměná figurína oblečená do ženských
šatů se vynese za vesnici a hodí do vody. Kdy se tento zvyk
koná?
a.
na Boží hod velikonoční
b.
na Bílou sobotu
c.
dva týdny před Velikonocemi
2. Název Velikonoce se odvozuje od dvou slov:
a.
veliká noc, tedy noc, kdy Ježíš vstal z mrtvých
b.
veliká pomoc (doma si každý pořádně uklidí)
c.
velkolepá noc - podle bujarých oslav jara
3. Šlehání pomlázkou je zvyk, který děvčata nemají příliš
v lásce. Je to zvyk, který se dodržuje jen u nás v Čechách. Jak
se pomlázce ještě říká?
a.
b.
c.

síla
žíla
víla

4. Na Zelený čtvrtek se říká, že „zvony odlétají do Říma“.
Jejich zvonění nahradí:
d.
e.
f.

píšťalky
mlácení paličkou do starých hrnců
řehtačky (klapačky)

Tratárek k rachtání zvaný „kačar“ nebo „hever“ – dělal mnohem větší
hluk než obyčejné řehtačky nebo klapačky.

ZAJÍMAVOSTI O VELIKONOCÍCH
Poproste paní učitelku nebo rodiče, aby vám tuto
stránku přečetli a povídejte se s nimi o Velikonocích.

Věděli jste, že….
Paškál je vlastně tlustá bílá svíčka, která se zapaluje v kostele o Velikonocích?
Rčení „Vzít si někoho na paškál“ pochází zřejmě z toho, že před paškál
bývali přiváděni lidé, aby něco dosvědčili, případně před svící
na pravdivost svých slov přísahali. Tomu přesně odpovídá význam rčení,
tj. přimět člověka, aby řekl, jak se věc skutečně stala.

Velikonoce ve světě…
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže
kromě návštěvy kostela se mnoho amerických rodin schází u zdobení
velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle
amerických pohádek vajíčka během noci přinesl Velikonoční zajíček a
poschovával je v domě a v zahradě. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se
vysvětluje jen zřídka.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují
peníze.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení
vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní
příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo příběhy od Agathy Christie.
Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo
je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od
mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.

