
 

Velikonoční výzva ŠD 

28. 3. – 5. 4. 
 

Květná neděle je svátek, jehož název je odvozen od květů, jimiž bývají 
vyzdobeny kostely. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček 
(vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny). 

Modré pondělí. Proč Modré pondělí? Prý to je odvozeno od barvy látky, kterou 
se zdobily kostely. Tradičně to byl volný den, kdy se nemělo pracovat. 

Šedivé úterý bylo vždy dnem úklidu. Hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. 

Škaredá středa se vyznačovala záměrnou přípravou „ošklivého“ jídla. Lidé by 
se v tento den také neměli mračit, jinak se budou mračit každou středu 
po zbytek roku. 

Zelený čtvrtek je den, kdy je vítáno všechno zelené. Připravují se například 
zelené pokrmy (špenát, …) nebo se nosí zelené oblečení. 

Velký pátek je dnem, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován. Podle pověstí se na Velký 
pátek dějí zázraky a otevírají poklady. 

Bílá sobota byl dnem pečení a radovánek u trouby i plotny. Pekly se mazance, 
sladké věnce a bochánky. Lidé také v tento den třásly ovocnými stromy, aby 
byla dobrá úroda. 

Boží hod velikonoční značí konec půstu (opět se může začít jíst maso), a tak 
se na Boží hod připravovaly bohaté masové pokrmy. Chlapci pletou pomlázky 
a děvčata malují velikonoční vajíčka. 

Velikonoční pondělí je den, kdy chodí chlapci a muži koledovat s pomlázkami 

k děvčatům, aby si mrskáním vykoledovali vajíčko.  

 
  

 

1. ÚKOL: 

KVĚTNÁ 
NEDĚLE 

- Najdi kočičky   
a dej si jich pár  
do vázy. 

 

2. ÚKOL: 

MODRÉ 
PONDĚLÍ 

- Vylušti 
křížovku. 

 

3. ÚKOL: 

ŠEDIVÉ ÚTERÝ 

- Pomoz 
mamince 
s úklidem (kdo si 
troufne, může 
najít a vymést 

pavučiny 😊). 

 

4. ÚKOL: 

ŠKAREDÁ 
STŘEDA 

- Uvař s rodiči 
neobvyklé jídlo  
a uprav ho tak, 
aby nevypadalo 
pěkně. 

 

 

5. ÚKOL: 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 

 

- Obleč se       
do zeleného 
oblečení. 

 

6. ÚKOL: 

VELKÝ PÁTEK 

- Najdi kamínek, 
namaluj na něj 
obrázek a 
někam ho ukryj. 

 

7. ÚKOL:  

BÍLÁ SOBOTA 

- Upeč s rodiči 
něco sladkého 
(např. mazanec, 
velikonočního 
beránka, jidáše). 

 

 

8. ÚKOL:  

BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ 

- Namaluj 
s maminkou 
velikonoční 
vajíčka nebo 
upleť s tatínkem 
pomlázku. 

. 

9. ÚKOL:  

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

- Pro holky: natoč video 
s jarní nebo velikonoční 
básničkou. 

- Pro kluky: natoč video 
s koledováním. 

 




