
Týdenní plán  - Velikonoce  

Nabídka činností v rámci odpoledních aktivit na týden 29.3-1.4.2021 

Květná neděle je poslední neděle půstu. Připomíná Ježíšův 

příjezd do Jeruzaléma. Slaví se už od 7. století. Před mší kněží 

žehnají palmové, jívové (lidově kočičky) nebo jiné zelené 

ratolesti. To jsou letošní výhonky stromů či keřů. Průvod 

věřících s ratolestmi odchází z kostela a začíná svatý 

týden.  

Květná neděle letos vychází na 28.3.2021 

 

Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku.                                           

Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. 

 

1) Najděte v přírodě zelenou větvičku, doneste ji domů a hezky ji ozdobte. 

Vyfocenou ozdobenou větvičku nám zašlete přes skupinu. 

Na Modré pondělí (někdy také žluté) se kostely zdobily 

modrým suknem, ale nekonaly se žádné zvláštní obřady. 

Protože vrcholil půst, jedlo se o poznání méně. Jídlo se ani 

nemastilo a menší příděl jídla se nevyhnul ani hospodářským 

zvířatům. Hospodář přestal kouřit a šňupat tabák. Oblíbené 

postní jídlo, které často v pondělí přišlo na řadu, je tzv. 

pučálka.  

 

2) Udělejte si s dětmi tzv. PUČÁLKU - tedy naklíčený hrách. Potřebujete NEPŮLENÝ hrách, vodu 

a zavařovací sklenici. Hrách přeberte a ve sklenici zalijte dvojnásobným množstvím vody než 

je hrachu. Postavte na světlé místo (ale ne přímé sluneční světlo) zakryté třeba fólií. Po 24 

hodinách slejte zbylou vodu, hrách propláchněte a opět odložte. Třetí den už budou vidět 

klíčky. Naklíčený hrách opečte na másle. Hotové můžete buď osolit, nebo jíst dokonce na 

sladko!  

 

 

 



 

 

I na šedIvé úterý byl v kostelech klId. Zato doma bylo rušno. 

Hospodyně vymetaly prach a pavučiny ze všech koutů. V 

úterý se také nejčastěji myla okna. A protože ze všech domů 

létala oblaka šedého prachu, jak hospodyňky uklízely, 

dostalo úterý přezdívku šedivé.  

3) - Vrhněte se společně do úklidu, děti si o sobě uklidí hračky, složí si pyžamo,… 
- Pracovní list ( úkol 3 – stíny, která hračka chybí) 

 
 

škaredé středě se někdy také říká sazometná středa. V ten 

den naplno začínají Velikonoční svátky. Je to den, kdy Jidáš 

zradil Ježíše a prodal jej za 30 stříbrných. V tento den 

tradičně hospodyně chystají chutná, ale nevzhledná jídla. 

Třeba potrhané bramboráky. Vymetaly se komíny a pozor! 

Kdo se na škaredou středu mračí, bude se mračit každou 

středu po celý rok! Je pravý čas na pečení velikonočního 

pečIva tZv. jIdášů. 

4) Můžete zkusit upéct třeba jidáše (hezký recept je například zde: 

https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-jidase-recept/. Ale menší děti by se jistě 

zabavily třeba motáním jidášů z modelíny nebo slaného těsta (potřebujete 2 sklenice hladké 

mouky, 1 sklenici soli a 3/4 sklenice vody. 

Název Zelený čtvrtek vznikl náhodou zkomolením německého 

názvu Greinendonnerstag na Grünner Donnerstag - odtud ta 

Zelená. Jinak je to pátý den Svatého týdne a připomíná 

Ježíšovu poslední večeři, modlitbu v Getsemanské zahradě a 

jeho zajetí. Je to den milosrdenství a obdarovávání. Tento 

den by se mělo jíst zelené jídlo (třeba špenát). Umlkají 

zvony (aby se rozezněly až na Bílou sobotu). Prý odlétají do 

Říma. Jejich zvuk v této době nahrazovaly řehtačky. 

5) Pracovní list včetně zadání – úkol č. 5 

 



 

Velký pátek je prakticky nejdůležitějším dnem křesťanských 

Velikonoc. Je to den ukřižování a smrti Ježíše Krista. Byl to 

den hlubokého smutku. Nesmělo se pracovat na poli, prát ani 

uklízet. Na Velký pátek dokonce země vydávala své 

poklady. Lidé se v noci ze čtvrtka na pátek modlili v sadech, 

chodili ke studánkám. Dokonce si myli ruce a nohy v močůvce - 

prý zabrání tvorbě záděr. Velký pátek je vrcholem půstu a 

ten den se nesmělo jíst žádné maso. V tento den se také 

hrávají tZv. PašIjové hry. 

6) - Připravte dětem třeba výpravu za pokladem! Pěkně zakopaným, aby jim jej musela vydat 

sama země. Nebo co třeba vyčistit nějakou studánku v okolí? 
- Najdi cestu k zakopanému pokladu – labyrint viz. níže 

 



 

 

ÚKOL č. 3

 



 

Úkol 5 

 

 

Vypracovala: Žaneta Matysová 

 


