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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na křesťanský svátek Velikonoce,
na čtení s porozuměním a výběr důležitých slov z textu.

VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek – oslava
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího
dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 33.
Slovanský název svátku Velikonoce se vztahuje na „velkou noc“, v níž
byl Ježíš vzkříšen.

Velikonoční symboly
Beránek
V křesťanství je beránek jedním ze symbolů
Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské
víry on je beránek obětovaný za spásu světa.
Kříž
Je jedním z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním.
Vajíčko
Je symbol nového života, neboť samo zárodek
života obsahuje.
Zajíček
Má zřejmě původ v pohanských rituálech
oslavujících příchod jara. Symbolika zajíce
pochází z tradice oslav pohanské bohyně
plodnosti Eostre. Podle legendy bohyně Eostre
proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce.
On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.

Velikonoční tradice
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po
svých známých a šlehají ženy a dívky pomlázkou
vyrobenou z vrbového proutí. Podle tradice pronášejí
koledy. Ženy dávají mužům barevná vajíčka jako
symbol díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají
být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly po celý rok zdravé a zachovaly
si plodnost.

Pašijový týden
-

Květná neděle
Modré pondělí
Šedivé úterý
Škaredá středa ( sazometná , vymetaly se komíny)
Zelený čtvrtek ( jedla se zelená strava, aby byl člověk po celý rok
zdravý, naposledy se rozezněly zvony a „odlétly do Říma“, chlapci
chodili s řehtačkami a klapačkami)
Velký pátek ( v tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své
poklady, nesmělo se hýbat zemí – rýt, kopat, okopávat, ani prát
prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

Úkol č. 1:
Najdi a podívej se www.youtube.com ( Kyjov: Vlastivědné muzeum
nabídlo dny velikonočních zvyků).

Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a doplň:
1. Velikonoce jsou důležitý křesťanský svátek, je to oslava ___________
Ježíše Krista.
2. Podle křesťanské víry k tomu došlo __ den po ukřižování.
3. Mezi velikonoční symboly patří:_____________, _______________,
_____________ a ________________.
4. V Česku je prastarou tradicí _____________ a _________________.
5. Na Velikonoční pondělí muži a chlapci šlahají ________ a ________,
aby byly po celý rok ____________.
6. Podle tradice muži při pomlázce pronášejí ___________________.
7. Ženy a dívky jim za to dávají _______________________________.
8. Názvy dnů v pašijovém týdnu: Květná neděle, _________________,
__________________, ___________________,_______________
_____________, ____________________, ___________________,
___________________________, Velikonoční pondělí.

Správné řešení:
Úkol č. 2:
Vyhledej v textu a doplň:
1. Velikonoce jsou důležitý křesťanský svátek, je to oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
2. Podle křesťanské víry k tomu došlo 3. den po ukřižování.
3. Mezi velikonoční symboly patří: beránek, kříž, vajíčko a zajíček.
4. V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka.
5. Na Velikonoční pondělí muži a chlapci šlahají ženy a dívky,
aby byly po celý rok zdravé.
6. Podle tradice muži při pomlázce pronášejí koledy.
7. Ženy a dívky jim za to dávají barevná vajíčka.
8. Názvy dnů v pašijovém týdnu: Květná neděle, Modré pondělí, Šedivé
úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota,
Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí.
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