
♣

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Dny o velikonočních svátcích mají svá pojmenování. Na upomínku velké události, kterou si tento den křesťané připomínají (byl 
ukřižován Ježíš Kristus) se pátku říká…
2. Čtvrtek do svého jména dostal jinou barvu…
3. Obarvené a tradičními ornamenty ozdobené vajíčko se nazývá…
4.  Vyfouklému (ozdobenému i neozdobenému) vajíčku říkáme…
5.  Sobota před Velikonočním hodem se nazývá…
6.  O smrtné neděli (dva týdny před Velikonocemi) podle starých obyčejů omladina vynášela ze vsi postavu představující smrt a utr-
pení a přinášela pak místo ní zpátky do vsi vajíčky a pentličkami nazdobený malý stromek - takzvané…
7.  Jak se jmenuje strom, který roste obvykle poblíž vody, jehož proutky chlapci o Velikonocích splétají, aby mohli vyrazit pro malova-
ná vajíčka za děvčaty…
8.  Jak se jmenuje zelenina, z jejíchž slupek získáváme pěkně červenohnědé barvivo právě na barvení velikonočních vajíček …
9.  Na velikonoční pondělí vyřáželi chlapci za děvčaty, aby je „pomladili“ mladými proutky a děvčata jim za to dávala malovaná vajíčka 
a napečené dobroty. Jak se říká obchůzce, kdy se za popěvek a tradiční obřadní úkon dostává do košíku (jedlá) výslužka…
10.  O Velikonocích si křesťané připomínají smrt Ježíše Krista na kříži. Ostatně oni si ji vlastně připomínali často na křížích, kte-
ré sami vztyčovali (na návsích, na křižovatkách cest nebo na místech neštěstí) a my je dodnes poblíž cest potkáváme. Často je tam 
umístěn také nápis - čtyři písmena, která znamenají zkratku Ježíšova jména v latině… ((jestli nevíte, asi budete muset zagooglit anebo 
vyrazit na procházku))
11.  Jak se nazývá věc spletená z proutků, s níž chlapci vyrážejí o velikonočním pondělí na obchůzku za děvčaty…
12. Smrt na kříži nebo-li…
13.  Před Velikonocemi vynášely děti ze vsi o tzv. smrtné neděli slaměného panáka představujícího útrapy uplynulé zimy a zbavovaly 
se ho vyhozením do vody, spálením, zakopáním. Jak se téhle slaměné loutce také říkalo…
14.  Jak se jmenuje materiál, který je tradičně používán na zdobení velikonočních vajíček… (Lidé ho získávali ze včelích plástů.)
15.  O Velikonocích hodujeme. Dodnes pečeme tradiční pečivo ve tvaru kulatého bochníku chleba (z těsta, které známe z vánočky)…
16.  Jiné tradiční pečivo se jmenuje podle Ježíšova dobrého přítele, který jej však zradil, a tím se rozeběhly všechny události, o kterých 
jsou křesťanské Velikonoce. Tomuhle pečivu říkáme…


