
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis pro vás připravili žáci 6. a 7. třídy. 
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Velikonoce a jejich 
historie 

Velikonoce jsou svátky jara. Křesťané spojují 
Velikonoce s Kristovou smrtí a 
jeho zmrtvýchvstáním. K tomu podle křesťanské 
víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. V západní 
křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli 
po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či 
duben. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, 
slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí 
velikonoční podle těchto pravidel může připadnout 
na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.         

Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na 
"velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen. Lidové 
zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně 
místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských 

Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto 
tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.  

 

 

Lucie Leinerová a Andrea Poláková 

                                                                                        

 

 



Symboly Velikonoc 

Velikonoční beránek 

Symbol beránka je pro Velikonoce tradiční, v 
křesťanství beránek symbolizuje Beránka božího. 
Nevinného, čistého a poslušného beránka, který byl 
obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné 
od hříchu a od smrti. Beránek je jako obřadní 
pokrm známý už od středověku. Nikdo už ovšem 
nezjistí, zda se velikonočním beránkem rozumí 
dnešní sladké pečivo ve stovkách variant nebo 
skutečně pouze jehněčí maso. 

 

 

 

Kočičky 

 Lidé vítali Ježíše přijíždějícího 
do Jeruzaléma palmovými 
ratolestmi. V našich krajích je 
ovšem nahradily kočičky. Tyto, 
něžné jarní symboly se světí v 
kostelech na Květnou neděli a 
podle tradice by se měly spálit 
následující rok na Popeleční 
středu. 

Vajíčka 

Jsou hlavním symbolem Velikonoc. U nás dávaly 
dívky chlapcům vajíčka odměnou za „vyšlehání“ a za 
odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a 
barevná. Časem se začala zdobit i prázdná, 
vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo vejdumky), 
která sloužila především jako dekorace. Tradice 
malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako 
nikde jinde na světě 



Pomlázka 

Čas pomlázky přichází právě o Velikonočním 
pondělí, kdy kluci a muži vycházejí ráno na koledu. 
Pokud jde o vdané ženy, vyšlehání pomlázkou jim 
má vyhnat zlý jazyk. Každé šlehnutí pomlázky 
znamená pro dívky jistotu, že jim po celý rok 
nebude chybět elán, energie, budou veselé, zdravé 
a pilné.  

Velikonoční zajíček 

Současný velikonoční zajíček má jednoznačné 
poslání. Přináší dětem vajíčka, nejlépe čokoládová. 
Zajíček k nám pronikl až z Německa, postupem 
doby se postava zajíčka stávala stále populárnější. 
Ptáme-li se, proč právě on může za tajné roznášení 
sladkých dobrot po zahradách a domech, odpověď 
je jednoduchá. Zajíc se zjara velice často dostává 
do blízkosti lidských obydlí, protože tu hledá 

potravu. 

Opravdu záleží na každém z nás, které z tradic a 
symbolů svátků jara přijmeme za své. V každém 
případě jsou Velikonoce svátky, které symbolizují 
naději na nový život. 

Petra Khorelová a 
Lucie Fišerová 

 

Najdi tři rozdíly 



Svatý týden      
Popeleční (sazometná) středa 

• Středa před Božím hodem velikonočním. 
Říkalo se jí škaredá, černá nebo sazometná, 
protože se vymetaly komíny  

• Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a 
mračit, jinak se budete mračit po všechny 
středy v roce.  

Zelený čtvrtek  
• Název je možná odvozen od zeleného mešního 

roucha, které se v ten den užívalo.   
• Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si 

máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý 
rok. Někde se zvoní paličkou o hmoždíř, aby 
stavení opustil hmyz a myši. 

Velký pátek 
• V katolické liturgii je dnem smutku, nebyly 

bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty. 
Bílá sobota  

• Ve starém křesťanství nebyla dnem 
liturgickým, konala se jen noční bohoslužba 

vigilie. Před ní se posvětil oheň, od kterého 
se zapálila velikonoční svíce – paškál 

Květná neděle 
• Pašijová neděle je označení pro šestou a 

zároveň poslední neděli postní.  
• Název svátku je odvozen od květů, jimiž 

bývají kostely vyzdobeny a které mají 
připomínat palmové větve. 

Velikonoční pondělí  
• Toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, 

mrskut. Chlapci chodí dům od domu za 
děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z 
vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají 
dívky a vinšují, za to dostanou malovaná 
vajíčka. Toto základní schéma má řadu 
variant. Někde je zvykem, že v úterý chodí s 
pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce 
vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na 
děvčata ráno, když šla do kostela. 

Andrea Poláková 

 



Velikonoce v cizině 
Chtěla bych vás seznámit s tím, jak se slaví Velikonoce 
v některých evropských zemích.  

Německo - V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná 
hnízda, která pak jejich rodiče schovají doma nebo na 
zahradě. Do nich velikonoční zajíček snese různobarevná 
vajíčka. Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. 
Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě vajíčka. 
Dalším německým zvykem je velikonoční strom ozdobený 
vajíčky a jinými velikonočními dekoracemi. 

Slovensko - Na Slovensku je tradicí hodování, polévání a 
korbáč. V pondělí chodí muži a chlapci po domácnostech a 
zalévají či korbáčují ženy a dívky ručně vyrobeným 
korbáčem z vrbového proutí. Stejně jako v České republice 
dostanou za svou snahu vejce. Polévání se používá převážně 
na východě Slovenska. 

Rakousko - V Rakousku hrají na Velikonoce zvláštní  hru 
koulení vajíček, jejímž cílem je protivníkovi co nejvíce 
rozbít skořápku vajíčka. Na Zelený čtvrtek preferují k 
jídlu něco zeleného. Sníst vejce, které slepice snese na 

Zelený čtvrtek, prý přináší štěstí a zdraví. Na Bílou sobotu 
jsou zejména v oblasti Alp oblíbené velikonoční ohně, které 
mají spálit zimu. Tento zvyk se udržuje i v některých 
částech Německa. 

Chorvatsko - Stejně jako u nás jsou symbolem Velikonoc v 
Chorvatsku malované kraslice. Jedním ze zvyků je 
přiťukávání si vajíčkem. Ten, komu zůstane skořápka celá, 
vyhrává. Další tradicí je požehnání jídla. Chorvaté také 
pletou pomlázky, nikoli však z vrbového proutí, ale z větví 
olivovníku. Na Bílou sobotu nosí lidé do kostela jídlo, aby 
bylo požehnáno. 

Eliška Klozová  

 

Doveď zajíčka 
k mrkvi. 

Pak si vybarvi 
obrázek. 



Velikonoce  
Víš, co to dřív znamenalo? Přiřaď co, 
k čemu patří.  

1. Vejdumek                A. Velikonoční nádivka                        

2. Švihačka                   B. Vyfouklé vajíčko                              

3. Dynovat                    C. Bochánek  

4. Mazanec                   D. Pomlázka 

5. Hlavička                    E. Koledovat                                   

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                              

 

Skrývačka ve větách ☺ 

Najdi názvy zvířat 
1. Honzo, přeskoč kameny na cestě!  

 
2. Vláďa vypil limonádu na osm loků.  

 
3. Majko, zanes kamarádce knihu!  

 
4. Tady je nadílka pro tebe, dědo.  

 
5. Můj kamarád je lenivý.  

 
6. Bohužel, vadí mi víc věcí.  

 
7. Navštívíme Prahu nebo Brno?  

 
8. Lucko, byla jsi v Plzni?  

 
 

 



Velikonoční příběh 

Jednou v pondělí se malá Hanička probudila až 
příliš brzy. Jak by taky ne, vždyť byly právě 
Velikonoce! Hanička se velice těšila, ovšem ne na 
to, až k ní přijdou kluci z 3. B, kam Hanička 
chodila, ale až si sama vezme pomlázku a půjde 
poprvé sama koledovat. A tak se nasnídala, vzala si 
košík a obvázala si pomlázku barevnými stuhami. 
Poté se vydala na cestu s tím, že se musí do oběda 
vrátit.   
Na úzkém chodníčku kousek od domku její babičky 
potkala Klárku, její mladší kamarádku, která šla 
s tatínkem a nesla napůl plný košík. „Běž k paní 
Polínkové, dala mi čokoládu a tři tahle krásná 
vajíčka,“ řekla a vytála z košíčku krásné 
modrožluté vajíčko.  
A tak se tedy Hanička otočila a šla dál, až přišla 
k malému domku paní Polínkové. Zarecitovala 
velikonoční koledu a paní Polínková ji opravdu dala 
oříškovou čokoládu a tři krásná vajíčka. Takhle 
chodila Hanička od domku k chalupě. Vždy 
zaklepala na dveře a spustila koledu. Lidé ji dávali 

sladkosti a vajíčka, občas jí připevnili na pomlázku 
další stužku.  
Hanička došla k žlutému domku, zaklepala na dveře 
a začala: „Já jsem malý králíček…“ Dveře se 
otevřely a v nich spatřila Hanička svou spolužačku 
Radku. Radka se zasmála a opřela se o dveře. 
„Koledovat přeci chodí jenom kluci!“ smála se 
Radka dál. 
Hanička se otočila a utíkala pryč, až jí stužky na 
pomlázce vlály. Utíkala až na konec vesnice a slzy jí 
stékaly z očí.  
„Haničko, co to vyvádíš? Dávej přeci pozor, ještě 
mi rozbiješ ta vajíčka!“ uslyšela Hanička hlas 
tetičky Zdeny.  
„Radka se mi směje, že prý holky koledovat 
nemůžou,“ odpověděla Hanička ještě pořád 
rozrušená z Radky. 
„Ale jdi ty,“ usmála se teta, „pojď se mnou, něco ti 
dám. A nebuď smutná, holčičky koledovat můžou. 
Třeba já jsem ještě koledovala v 5. třídě,“ řekla a 
vydala se ke svému domku.  



Když k domečku došly, teta jí nabídla mazanec. 
Hanička poděkovala a zakousla se do něj. Byl 
lahodný. Dojedla a odnesla talíř do kuchyně.  
„Mám pro tebe překvapení,“ řekla teta a vyvedla ji 
do stodoly. Když roztáhla vrata, něco tiše 
zamňoukalo. 
„Koťátka!“ vykřikla Hanička a hnala se k nim. 
„Jedno si vezmi,“ řekla teta. 
Hanička si vybrala to nejmenší strakaté kotě. 
Uháněla domů ukázat mamince dárek od tetičky. 
Mamince se koťátko moc líbilo a Hanička ho 
pojmenovala Mazlík, což jí připomínalo ten dobrý 
mazanec od tety. 
A tak se stalo, že když přišla další den Hanička do 
školy, začala jí Radka kotě závidět a vyptávala se, 
kdo jí kotě dal. 
Hanička jí neodpověděla, pořád se zlobila kvůli té 
koledě. Nechala si tajemství koťátek z tetiny 
stodoly pro sebe. 
 

Bára Konvalinová  
 
                                

Hádka 
Na zemi se setkala kapka vody se sněhovou 
vločkou.  
„Kdo jsi?“, zeptala se vločka.  
„Já jsem kapka vody“, odpověděla.  
„Obyčejná kapka vody?“  
„Ano.“  
„To já jsem krásná, bílá a obrázková. Když nás je 
víc, děláme dětem i dospělým samé radosti. Mohou 
lyžovat, koulovat se, sáňkovat i stavět sněhuláky. A 
ty? Jsi jenom obyčejná voda!“, naparovala se 
sněhová vločka. 
„Obyčejná? Ne, ne. Voda je velice důležitá. Na 
vaření, zvířátkům, na koupání, do rybníků a 
přehrad. Když nás kapek je tak akorát, jsme 
důležitější a basta!“, bránila se kapka vody.  
„Já jsem ale dokonalejší a parádnější,“ nepřestane 
se vychloubat bílá vločka.  
„Ve skutečnosti jsi zmrzlá kapka vody,“ uzavřela 
debatu kapka.    Petra Khorelová  



Velikonoční   koledy  

 Pomlázka                                         
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám,  

navštívím a vymrskám. 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

Hody, hody 
Hody, hody doprovody, 
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody,  
nesl košík vajíček. 
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne. 
Na remízku mezi poli, 
mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem, 
malovaná vajíčka. 

Řešení 

Velikonoce – kvíz 1B, 2D, 3E, 4C, 5A 

Skrývačka ve větách – 1. kočka, 2. mlok, 3. koza,  

4. kapr, 5. jelen, 6. želva, 7. bobr, 8. kobyla 


