
Velikonoce
-

symboly



Ukaž prstem, které vajíčko je nejmenší a které největší?



Ve kterém ročním období  jsou Velikonoce?
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Léto

Zima

Podzim

Jaro



• Velikonoce jsou pohyblivý svátek
• Velikonoční neděle se slaví první
neděli po prvním jarním úplňku
(v období března – dubna)

Kdy slavíme Velikonoce?



Velikonoce jako 

křesťanský svátek

- připomínka ukřižování

a zmrtvýchvstání Ježíše

Krista



 Velikonočním svátkům předchází 40 dnů před Velikonocemi

postní období = PŮST

 Lidé v tuto dobu nepijí alkohol a nejedí maso

• Pašijový týden (poslední týden před Velikonocemi) –
připomínka posledního týdne Ježíšova pozemského života, 
jeho smrt na kříži a vzkříšení.

• začíná Květnou nedělí



Květná neděle
Květná neděle je oslavou příchodu 
Ježíše Krista do Jeruzaléma. 
V kostelech se před mší světí kočičky     
a zelené větvičky symbolizující palmové 
ratolesti, jimž byl Ježíš při svém 
příjezdu do Svatého města vítán.

Poslechni si první část velikonočního 
příběhu PRO DĚTI s obrázky  z Marka 
11,1–11. Uslyšíte v něm, jak Ježíš vjel do 
Jeruzaléma. Biblický text je doplněn 
obrázky Richarda Gunthera. 

Odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=WsNW9E
7bI3c

https://www.youtube.com/watch?v=WsNW9E7bI3c


Pro ty, kdo rádi něco vyrábějí, je připravena vystřihovánka Ježíše vjíždějícího do Jeruzaléma 

na oslíkovi

Pomůcky:

• vytisknutá šablona s oslíkem a postavou sedícího Ježíše (na další straně)

• pastelky, voskovky nebo jiné barvy

• lepidlo, nůžky

• 3 kolíčky na prádlo, nejlépe dřevěné

Postup: 

Obrázek nejdříve vybarvíme,  a pak vystřihneme. Přední a zadní díl oslíka slepíme k sobě a přiděláme 
nohy z kolíčků Třetí kolíček namažeme lepidlem nejdříve z jedné strany a připevníme postavu Ježíše 
zepředu – tak, aby kolíček nikde nepřesahoval. Poté kolíček namažeme lepidlem i z druhé strany a 
nalepíme zadní část Ježíšovy postavy. Obě části napřažené ruky můžeme ještě slepit v místě prstů a 
dlaně.

Vše necháme zaschnout a poté můžeme Pána Ježíše posadit na oslíka a dát např. mezi domácí květiny 
na připomínku toho, jak lidé Ježíše vítali při vjezdu do Jeruzaléma ratolestmi.





Velikonoce - svátky jara,
oslava příchodu jara, probouzení přírody a nového života



VELIKONOČNÍ BERÁNEK POMLÁZKA

OBARVENÁ VAJÍČKA ČOKOLÁDOVÍ ZAJÍČCI

Symboly Velikonoc

Zkus pojmenovat obrázky



Kraslice = 
zdobené vajíčko

Pomlázka – plete 
se z vrbového 
proutí

Velikonoční 
beránek, 
mazanec –
tradiční 
velikonoční pečivo



Spočítej, kolik je žlutých, modrých a 

růžových vajíček.



Ukaž prstem stejné kraslice, jako jsou v košíku.

Který obrázek vajíčka je jenom jeden?
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Můžeš se 
podívat na 
pohádku

• Ferda Mravenec - O velikonočním 
vajíčku

• Odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=lg
UXv7GMOmc

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc


Zdroje obrázků

• https://pixabay.com/cs/

• https://www.vectorstock.com/

• https://kalendar.beda.cz/velikonoce-2020

• https://www.testifygod.org/the-lord-jesus-triumphal-entry-into-
jerusalem.html

• https://deti.vira.cz/kalendar/postni-doba/kvetna-nedele

• Galerie Klipart
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