
PRACOVNÍ LIST NA  VELIKONOČNÍ 

SVÁTKY 
 

VELIKONOCE  
Oslavy Velikonoc mají velmi starou tradici. Všichni víme, že jsou spojeny s barvením 
vajíček, pečením beránků a také s velikonoční koledou. Často jsou nazývány jako: 
(viz tajenka)  
 
1. Křížovka „Velikonoce“  
 

 



2. Podtrhněte MODŘE slova, která nějakým způsobem souvisí s Velikonocemi: 

 
 

 betlém   zajíček  stromeček   vánočka 
 
pomlázka  vajíčko  hvězdička   čert 
 
Mikuláš  kraslice  kuřátko   mazanec 
 
 
3. Doplňte následující věty:  
 

Svátky jara se nazývají ___________________________.  
 
Chlapci si z proutků pletou _________________________.  
 
S pomlázkou pak chodí na _________________________.  
 
Místo vánoček pečeme ____________________________.  
 
Z naklíčeného obilí nám vyroste _______________________.  
 
Hlavním znakem jsou malovaná _____________________.  
 
Nápověda:   mazance, vajíčka, pomlázku, koledu, Velikonoce, osení  
 
 
 
4. Velikonoce jsou stejně jako jiné svátky spjaty s určitými symboly - rozšifrujte 

jejich názvy, nějak se mi už pletou písmenka 😊  
 
áeknbre _____________________  
 
ázklmopa _____________________  
 
ekaíčzj _____________________  
 
iaelskrc _____________________ 
 
 
 
 



 
5. Přepište přání k Velikonocům a napište adresu třeba babičky nebo tety. 

 

 

6. Spoj správné dvojice, jak se na Velikonoce dnům říká. 
  
1. Velký         a) neděle  
2. Škaredá (také Sazometná, Popeleční)    b) pondělí  
3. Modré (někdy Žluté)       c) úterý  
4. Bílá         d) středa  
5. Květná         e) čtvrtek  
6. Zelený         f) pátek  
7. Šedivé         g) sobota 

 

7. Doplň, jak se slova řeknou anglicky (nápovědu najdeš  
dole).  
 
jaro – ……………………………………………….  
Velikonoce – ……………………………………….  
Velikonoční pondělí – …………………………….  
velikonoční kraslice – …………………………….  
Boží hod velikonoční – ……………………………  
 
Nápověda: Easter Monday, Easter egg, spring, Easter Day, Easter 



8. Doplň i,í/y,ý ve velikonočních koledách.  

Velikonoční říkanka pro kluky    a pro holky  

Upletl jsem pomlázku,     Kropenatá slepička  

je hezč__ než z obrázku,     snesla bílá vaj__čka, 

 všechn__ holk__, které znám,    obarvím je, vymaluj__,  

navšt__vím a vymrskám,    všechn__ chlapce podaruj__,  

než mi daj__ vaj__čko,     pentličk__ si nastř__hám,  

vyplat__m je maličko.     na pomlázku j__m je dám. 

 

 

9.  Jedno vajíčko stojí 2 Kč. Vypočítej, kolik stojí 6, 9, 3, 7, 10, 2, 5 a 4 vajíčka:  

 

 

 

 

10. Vyznač v koledě názvy osob, zvířat a věcí – podstatná jména 

Už jsme ten půst odbyli,    Vzkázali vás pozdravovat naši páni, 

Velikonoc se dočkali.    abyste nám dali něco za hrkání. 

Bude už čtvrtek Zelený,    Však my jsme se nahrkali, 

bude beránek pečený,    až nás ruce rozbolely. 

budeme jíst jidáše, 

a i kousek  kaše  a tři lžičky medu, vezmem proti jedu. 

 

 



11. ZELENÝ ČTVRTEK 

Tohoto dne se měla jíst pouze zelená strava, aby byl člověk v příštím roce 

zdravý. V kostelech tento den zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma. 

Zvonění bylo až do soboty nahrazováno hlukem řehtaček a hrkaček, s nimiž 

chlapci chodili po vsi. Věřilo se, že tento zvuk vyžene z chalup všechno zlé. 

Přepiš na linku poslední větu (souvětí). 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Vypočítej, kolik zvonů mají v těchto velkých českých městech. 

  Olomouc     (8 . 2) + 54 = 

 Plzeň  58 – (7 . 2) = 

 Praha  (9 . 2) + 82 = 

 Ostrava 47 – (6 . 2) = 

 Brno   (5 . 2) + 74= 

 

Nejvíce zvonů je v ……………………   a nejméně zvonů je v …………………….. 

 

13. Dva  chlapci Marek a Pavel si za „hrkání“ na Zelený čtvrtek vykoledovali 

společně do košíku vajíčka. 

Vypočítej, kolik dostal každý chlapec vajíček, když si je 

rozdělili na polovinu? 

 

 

 



14.  VELKÝ PÁTEK 

Na Velký pátek se země otevírá a vydává své poklady. Takové místo se pozná 

podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Člověk s sebou musel mít 

magickou pomůcku – posvěcené vajíčko, kterým třikrát poklepal na zem či 

skálu, a ta se měla otevřít. Vajíčko mu také zaručovalo, že se hledač vrátí ve 

zdraví zpět. Jestliže se člověku nepodařilo vyjít z podzemí do soumraku, musel 

tam bloudit po celý rok. 

Přečti si text a podtržená slova rozděl na slabiky: 

15 .Děvčata malovala kraslice. Zeleně jich namalovala 16, červeně 32 a modře 

jich namalovala 27. Kolik kraslic namalovala celkem? 

Příklad: 

Odpověď: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. BÍLÁ SOBOTA 

Říká se, že tento den se vrací zvony z Říma. Před kostelem se zapaloval oheň, 

hospodyně do něj vložila polínko. Hořící jej přinesla domů a z něj zapálila oheň 

nový. 

Najdi v textu jednoslabičná slova a podtrhni je. 

17. VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. Po čtyřicetidenním půstu se jedl 

například pečený beránek nebo skopové maso. Tento den se nesmělo zametat, 

stlát postele nebo čistit boty. Rodina trávila sváteční čas v rodinném kruhu. 

Poslední větu zkus změnit na větu tázací a napiš ji. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Tento den se dodržuje tradice – velikonoční pomlázka. Je to zvyk, kdy chlapci 

obcházejí domy s pomlázkou a šlehají dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a 

pilné. Odměnou za pomlázku byla malovaná vajíčka. 

 



19. Na kterém tácu se v žádném sloupci ani řádku neopakuje stejné zdobení? 

 

20. Póóóslední cvičení pro největší šikulky      

 


