
ČESKÝ JAZYK – pracovní list 

 

1. zvyky a tradice vážící se k Velikonocům 

  

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. Vybarvěte slova, která nějakým způsobem souvisí s Velikonocemi:  

 

betlém beránek vajíčko čert 

pomlázka kuřátko proutek koleda 

kraslice jaro zajíček prskavka 

slepička mazanec vánočka Silvestr 

 



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  ________________________ . 

mazance, vajíčka, pomlázku, koledu, Velikonoce, osení 

 

 

 

4. Velikonoce jsou stejně jako jiné svátky spjaty s určitými symboly - 

rozšifrujte jejich názvy: 

áeknbre          _____________________ 

ázklmopa        _____________________ 

ekaíčzj           _____________________ 

iaelskrc          _____________________ 

 

5. Namaluj jeden ze symbolů Velikonoc:  

 

 

 

 

 

 



6. Znáš odpovědi na tyto otázky?  

 

Jak se nazývají svátky jara?........................................................................................  

Jaké jsou symboly Velikonoc?....................................................................................  

Jak se mohou zdobit velikonoční vajíčka?..................................................................  

Které dny v týdnu bývají Velikonoce? …………………………………………….. 

Co dělají kluci a holky na Velikonoce? 

……………………………………………… 

Ze které pohádky je věta „Bez práce nejsou koláče“? ……………………………… 

Znáš nějakou velikonoční říkanku? ……………………………………………….… 

 

7. Přečti si text  

Velikonoce jsou největšími svátky (1) ……………. Oslavují zmrtvýchvstání (2) 

………………., ke kterému podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho 

ukřižování. Velikonoční svátky připadají na (3) ……………………, která 

následuje po prvním jarním úplňku. Pokud je však první jarní úplněk v neděli, tak 

se Velikonoce slaví až další neděli.  

K velikonočním symbolům patří (4) ……………………… 

V České republice patří k velikonočním tradicím (5) ………………… Na 

velikonoční pondělí muži a chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky 

pomlázkou z (6) ………………………, aby je omladily. Ženy poté dávají mužům 

(7) …………………… jako symbol jejich díků a prominutí.  

 

A. Vyber správnou variantu, která se hodí do textu: 

 

1.  a) křesťanů b) indiánů c) eskymáků 

2.  a) Jiřího Žáčka b) Harryho Pottera c) Ježíše Krista 

3.  a) čtvrtek b) středu c) neděli 

4.  a) bábovka a džus b) beránek a vajíčka c) chleba a sůl 



5.  a) pomlázka b) dárky c) stromeček 

6.  a) bambusových tyčí b) měkkého drátu c) vrbového proutí 

7.  a) sklenici okurek b) barevná vajíčka c) krabici sušenek 

 

 

8. Spoj správné dvojice: 

 

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 

 

 

9. Napiš, podle čeho se podle tebe jmenuje Sazometná  

středa.  

 

 

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

 

Velikonoční říkanka pro kluky        Velikonoční říkanka 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.  

11. Doplň v textu i,í/y,ý a chybějící slova.  

 

Přišlo jaro 

  

Př__šlo jaro, slunce svít__, v zahradách je plno _____________ . Co to ptáci 

štěbetaj__? Že mi tad__ rádi ______________ malovaná vaj__čka, co j__m snesla 

__________________ .  



12.  Přečti si další velikonoční koledu a k vyznačeným slovům napiš 

synonyma (slova souznačná).  

 

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,  

nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička  

do horního rybníčka a z rybníčka do louže,  

kdo jí odtud pomůže?  

 

13. Vyřeš tuto hádanku. Doplň i,í/y,ý a první verš přepiš.  

 

Kulatý dům bez dveř_____,  

bílý jako pápěř____.  

Klepneš na ně maličko,  

hned vyběhne slun___čko.                   Je to _______________ . 

 

 

HEZKÉ VELIKONOCE 

:-) 

 

 

 

 

 


