
Velikonoční zvyky
Pracovní sešit k virtuální výstavě

Milé děti a hraví dospěláci.

Připravili jsme pro vás pracovní sešit 
k virtuální výstavě Velikonoční zvyky.
Najdete v něm zábavu i poučení.

Většinu odpovědí hledejte na webových 
stránkách muzea ve výstavě:

www.muzeumvarnsdorf.cz/virtual/velikonocni-zvyky

Vaše muzeum

http://www.muzeumvarnsdorf.cz/virtual/velikonocni-zvyky


Na květnou neděli přijíždí Ježíš 
do Jeruzaléma. 

Obraz jednoho slavného malíře 
zachycuje jeho příjezd.

Kdo obraz nakreslil?

..........................................................

Lidé v  Jeruzalémě vítali Ježíše 
palmovými ratolestmi. V našich krajích 
palmové ratolesti symbolizují kočičky, 
větvičky jedné vrby ...

Květná neděleKvětná neděle
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1. Jak se jmenuje poslední týden před Velikonocemi.

2. Jak se jmenuje první postní neděle.

3. Jak se jmenuje třetí postní neděle.

4. Jak se jmenuje druhá postní neděle.

Z jaké vrby jsou kočičky ...



Na květnou neděli se světí kočičky. Svěceným kočičkám se dávala čarovná moc.

Zkuste vyluštit, 
jakým pověrám 
lidé dříve věřili.

BLESKEM PŘED OCHRÁNILY STAVENÍ ABY OKNA ZA DÁVALY SE 
BOUŘKÁCH PŘI LÉTĚ V.

YLAVÁD ES DOP VORK YBA ÍNEVATS LIČINZEN RÁŽOP.
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Zelený čtvrtekZelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek se připomíná Kristova poslední večeře s učedníky.

Kam odletí zvony z kostelů?

........................................

Co hlasy zvonů nahradí?

..........................................

Zvony se znovu rozezní v
pátek

sobotuneděli



Velký pátekVelký pátek

Velký pátek je dnem největšího smutku. 
Křesťané si připomínají utrpení a smrt Ježíše Krista na kříži.

Čím byl osvětlen pašijový kříž v Lipové 
v roce 1934?

...............................................................

Na Velký pátek se země otvírá 
a ukryté poklady své chudým 

vydává.



Bílá sobotaBílá sobota

Bílá sobota je den, kdy Ježíš leží v hrobě.

Který významný malíř 
podmaleb z Nového Boru 
namaloval tento Boží hrob?

...............................................

Už jste zjistili, kdy se znovu 
rozezní (co? - namalujte)

Kdo první uslyšel slavnostní vyzvánění zvonů, 
měl rychle zvednout něco těžkého,

aby byl silný.



Velikonoční neděleVelikonoční neděle

Boží hod velikonoční, velká neděle, je dnem veliké radosti všech křesťanů. 
Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

Do kostelů se nosily ke svěcení různé 
pokrmy. Nakreslíte některé?
Určitě je znáte z velikonočního stolu.

Co je zachyceno na tomto obraze 
neznámého malíře?

...............................................



Pašijové hryPašijové hry

Najděte ve výstavě tento obrázek.
Jak se jmenuje ten, kdo soudil 
Ježíše?

....................................................

Najděte ve výstavě tento obrázek.
Jakou část života Ježíše zachycuje 
tento výjev?

.......................................................

Pašijové hry jsou hry, které vyprávějí o životě Ježíše Krista.



Velikonoční jezdciVelikonoční jezdci

Mezi nejzajímavější zvyk Šluknovského výběžku patřila velikonoční jízda 

na ______________ . Jakmile začaly bít ____________, shromáždili se mladíci 

na koních před ____________. Z věže spustila ____________ a z hmoždířů vystřelili 

_______________ ______ ran. Jezdci zazpívali velikonoční píseň , doprovázenou 

dvěma ______________ na koních. Poté znovu bily zvony a celá společnost 

za zpěvu druhé velikonoční písně  ___________ objela kostel. V čele jel __________ 

___________, následoval ________________ a zpěváci se ______________ 

v rukách. Poslední vezl plechovou _________________. Pak se vydali do vesnice a 

před každým domem do pokladničky vybírali ____________  ______  _____________. 

Po návratu znovu třikrát objeli kostel, sesedli z koně a vyslechli ________.

Dokážete doplnit text? 
Tento obrázek z výstavy vám pomůže.



Velikonoční pondělíVelikonoční pondělí

Den, který nepatří k církevním svátkům, 
den, kdy se chodí na koledu.

HODY, HODY, DOPROVODY

.........................................

........................................

..................................

...................................
Víte, co je to mrskačka, šlehačka, tatar, 
korbáč, kančák ...?
Všechny tyto názvy znamenají:

...............................................

K velikonočním svátkům patří symbol žlutého .......................... 
Vyjadřuje radost z nového života.

Namalujete jedno nebo i víc?

... jak dál?



Velikonoční pondělíVelikonoční pondělí

Na Velikonoční pondělí 
se darují malovaná 
vajíčka jako symbol 
nového života.

Víte, co jednotlivé 
barvy znamenají?

Ti šikovnější umějí nazdobit kraslici. Můžete ji pestře vybarvit, vystřihnout ... 

VÍRA

LÁSKA

ŽIVOT

SVĚTLO



Velikonoční omalovánka 
pro nejmenší

Zdroj: www.velikonoce.org



A ještě jedna

Zdroj: www.omalovankyprodeti.cz



Kontrola správných odpovědí:Kontrola správných odpovědí:

Květná neděle
Obraz namaloval Vincenz Pilz.
Kočičky jsou větvičky vrby jívy.
Zapíchnuté v zahradě odradí každého krtka. V létě při bouřkách se dávaly za okna, aby stavení ochránily před bleskem. Dávaly se pod krov, aby stavení nezničil požár. Kočičky ve sklepě zabrání přístupu plísní 
do domu.
Zelený čtvrtek
Zvony odletí do Říma.
Hlasy zvonů nahradí řehtačky a klapačky.
Zvony se znovu rozezní v sobotu (na Bílou sobotu).
Velký pátek
Pašijový kříž v Lipové byl v roce 1934 osvětlen olejovými lucernami.
Bílá sobota
Obraz Božího hrobu namaloval Vincenz Janke.
Velká neděle
V kostele se světil mazanec, beránek, vejce, chléb i víno.
Na obrázku neznámého malíře je zachyceno Zmrtvýchvstání.
Pašijové hry
Ježíše soudil Pilát Pontský (římský prefekt).
Výjev na obrázku zachycuje okamžik, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.
Velikonoční jezdci
Mezi nejzajímavější zvyk Šluknovského výběžku patřila velikonoční jízda na koních . Jakmile začaly bít zvony, shromáždili se mladíci na koních před kostelem. Z věže spustila muzika a z hmoždířů vystřelili 
dělostřelci šest ran. Jezdci zazpívali velikonoční píseň, doprovázenou dvěma trubači na koních. Poté znovu bily zvony a celá společnost za zpěvu druhé velikonoční písně třikrát objela kostel. V čele jel nosič 
praporu, následoval trumpetista a zpěváci se zpěvníky v rukách. Poslední vezl plechovou pokladničku. Pak se vydali do vesnice a před každým domem do pokladničky vybírali dary pro kostel. Po návratu znovu 
třikrát objeli kostel, sesedli z koní a vyslechli mši.
Velikonoční pondělí
K velikonočním svátkům patří symbol žlutého kuřátka.
Zelené vajíčko – život
Modré vajíčko – víra
Červené vajíčko – láska
Žluté vajíčko - světlo
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