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VELIKONOČNÍ TÝDEN 

 

MODRÉ PONDĚLÍ 

V tento den se zdobily kostely do modrých barev. Oblékni se do modrého 

oblečení a porozhlédni se, co je všechno modré. Večer zkus vyjmenovat 

všechny modré věci, které jsi objevil. Vybarvi si velikonoční omalovánku. 

 

ŠEDIVÉ ÚTERÝ 

Na šedivé úterý se traduje velký úklid. Společně s maminkou vymeť všechny 

pavučiny a prach ze všech koutů. Udělej si pořádek ve svých hračkách. Potom si  

podle návodu vyrob papírovou slepičku a ozdob s ní mamince kuchyň. 

 

ŠKAREDÁ STŘEDA 

Podle pověry se v tento den nesmí nikdo mračit, aby mu to nezůstalo po celý 

rok. Zkus být celý den veselý! Na papír vyrob (nebo nakresli) sluníčka, která 

mají různou náladu (smutné, veselé, rozzlobené, udivené,… ). 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 

Abychom byli po celý rok zdraví, měli bychom v tento den sníst něco zeleného. 

Zkus s maminkou uvařit nějakou zelenou dobrotu. Co všechno je zelené? Pošleš 

nám fotografii, jak vaříš? 

 

VELKÝ PÁTEK 

Na Velký pátek se dříve otevíraly skály a lidé v nich hledali poklady. Zkus si 

zahrát s rodinou hru s názvem „Přihořívá, hoří“. Určete si nějaký poklad 

(sladkost, kamínek, hračku,…), který jeden z Vás tajně schová a ostatní ho 

hledají. Když se přibližují, říkej – přihořívá, když se oddalují, říkej – zima, když 

naleznou, říkej – hoří! Tato hra jde hrát i venku. 
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BÍLÁ SOBOTA 

Na bílou sobotu se uklízelo a bílilo. Připravoval se prostřený stůl, začínalo se 

s pletením pomlázky. Zkus vyzdobit s maminkou stůl nebo zkus s tatínkem 

uplést pomlázku. Vybarvi a slep papírová vajíčka. Když je dáš na špejli, můžeš je 

použít na výzdobu stolu. 

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 

V neděli se pekly velikonoční pokrmy – mazance, beránci,… Zkus s maminkou 

upéct nějakou velikonoční dobrotu. Děvčata si připravovala velikonoční vajíčka. 

Namaluj si své vajíčko a pošli nám fotografii. 

 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Žena nebo dívka má být v tento den vyšlehána čerstvými proutky (pomlázkou), 

aby byla svěží a zdravá. Ženy potom děkují chlapcům za vyšlehání malovanými 

vajíčky. Chlapci – naučte se velikonoční koledu a vyšlehejte všechna děvčata ve 

vašem okolí. Děvčata – dejte chlapcům malované vajíčko. 

 

Hody hody doprovody, já jsem malý zajíček, 

Utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček. 

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 

Že mi dá lán jetelíčka a já řekl: „Ne, ne, ne!“ 

Na dvorečku za potokem mám já strýčka králíčka, 

Tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka. 

Hody hody doprovody, já jsem malý zajíček, 

Dojdu-li tam bez nehody, dám mu kopu vajíček. 

 

 


