
VELIKONOCE  
s podmalbami Vincenze Jankeho 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem v roce pro všechny křesťany. Jsou pro ně oslavou dne, 

kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebe. 

Týden před Velikonocemi se nazývá Svatý týden, začíná Květnou nedělí a končí nedělí 

Zmrtvýchvstání Páně. 

Svatý týden v životě Ježíše Krista 
 

Na Květnou neděli Ježíš přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali palmovými větvičkami;  
ty v našich krajích nahrazujeme kvetoucími jívami. Na Zelený čtvrtek Ježíš naposledy  
večeřel se svými učedníky; zvony „odlétají“ do Říma. Velký pátek je dnem Ježíšovy  
křížové cesty a dnem jeho ukřižování. O Bílé sobotě Ježíšovo tělo odpočívá v hrobě;  
zvony se „vracejí“ zpět. V neděli vstal Ježíš z hrobu. 

Úkol 1:   

Prohlédni si podmalbu a řekni si pro sebe, co na ní vidíš.  

Napiš, ke kterému dni ze Svatého týdne bys ji přiřadil: 

Podmalbu namaloval významný 

severočeský malíř Vincenz Janke 

(*1769 Skalice - †1838 Nový Bor). 

 

Obě podmalby uvedené v tomto stu-

dijním listě se nacházejí  

ve sbírkách Oblastního muzea  

v Děčíně, pobočky Varnsdorf. 

 

 

Úkol 2:  

Zamysli se nad tím, jaký je 

rozdíl mezi malbou a pod-

malbou.  

Z daných výrazů vyber ty, 

které patří k podmalbě. 

Které k ní nepatří, přeškrtni. 
 

Pro kontrolu nebo nápovědu se  

můžeš podívat na wikipedii. ☺ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podmalba_na_skle 

OBRAZ JE ZRCADLOVĚ 

OBRÁCENÝ 

HOTOVÝ OBRÁZEK 

JE NA SKLE 

HOTOVÝ OBRÁZEK 

JE POD SKLEM 
MALOVÁNÍ NA RUBU 

SKLENĚNÉ TABULKY 

MALOVÁNÍ NA LÍCI 

SKLENĚNÉ TABULKY 



Boží hod velikonoční 

Květná neděle 

Zelený čtvrtek 

Bílá sobota 

Velký pátek 

Ježíš přijíždí do Jeruzaléma 

Ježíš vstal z mrtvých 

Ježíš večeří se svými učedníky 

Tělo Ježíšovo leží v hrobě 

Ježíš byl ukřižován 

Světí se kočičky 

Utichají zvony 

Zvony se rozeznívají 

Úkol 4: Přiřaď, co k sobě patří. Spoj čárou. Nápovědou ti bude úvodní text. 

Úkol 3:  

Druhá podmalba je také dílem Vincenze Jankeho. Který den Svatého týdne představuje?

____________________________ 

Jaký název bys dal tomuto obrazu? 


