
Velikonoční příběh



Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky. Připomínáme si v 
nich, že Pán Ježíš kvůli nám zemřel na kříži, abychom my sami 
nemuseli trpět za naše hříchy. Důležité  je ale to, že u Ježíšovy smrti to 
neskončilo. Protože Ježíš je Bůh, je silnější než smrt, a  proto vstal třetí 
den z mrtvých. A to je ta největší radost Velikonoc!

Svatý týden je na pomezí postní doby a samotných velikonoc. Začíná 
Květnou nedělí, ve které si připomínáme Ježíšův příjezd do 
Jeruzaléma  a pokračuje celý týden - přes vzpomínku na Ježíšovo 
utrpení až k veliké oslavě jeho vzkříšení.



Společně s dětmi si můžete na následujících stránkách  
projít obrázky z MiniBible (časopis DUHA, ilustrace: 
Gabriela Suchlová) a pročíst si příběh od Zeleného 
čtvrtku až po Zmrtvýchvstání.







Pokud rádi malujete na kamínky, můžete 

zkusit namalovat podobné.



Obrázek na následující straně vytiskněte.                   
Děti ho mohou vymalovat pastelkami a rozstříhat podle 
černých čar. Obrázky zamíchejte a děti ať zkusí 
poskládat Velikonoční příběh od vjezdu Pána Ježíše 
do Jeruzaléma po jeho vzkříšení. 





Velikonoční básničky - blíží se Velikonoce, které budou letos trošku 
jiné, ale básničku se naučit, zvládne určitě každý:

Pomlázka

Pletu, pletu pomlázku, bez nití a provázku.
Až pomlázku dopletu, zavolám si na tetu.
Teta pošle strejce, aby přines vejce.
Strejda vejce přinese, teta košem zatřese.
Dá mi jedno červené, dá mi jedno zelené,
dá mi jedno modré, každé bude dobré. 

Zajíček

V nůši malý zajíček, nesl kopu vajíček.
Potkala ho včela, jedno po něm chtěla.
Dávala mu za to, pampeliščí zlato.
Přidávala hned, jabloňový med.
Zajíci se zdálo, že je to moc málo.
Vajíčka si vzal a šel zase dál.



Namaluj na papír obrázek dle diktátu (orientace v prostoru)

1) namaluj velké vajíčko

2) pod vajíčko talířek

3) doprostřed vajíčka kytičku

4) pod kytičku srdíčko

5) nad kytičku sluníčko

6) vedle kytičky vpravo kolečko

7) vedle kytičky vlevo mráček

8) obrázek vybarvi


