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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.

1) Chlapci si za „hrkání“ na Zelný čtvrtek vykoledovali vajíčka.    

    Vypočítej, kolik dostal každý chlapec vajíček, když si je rozdělili na polovinu?  
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Každý dostal

Pátek
Je to nejvýznamnější den pašijového týdne – den velkého smutku nad smrtí Ježíše. Podle tradic se 
tento den lidé omývali v potoce, aby byli zdraví. Nic se tento den nesmělo půjčovat a nesmělo se 
také prát prádlo. Také se věřilo, že se tento den otvírá země a vydává své poklady.

1) Velikonoční půst trval 40 dní. Rozděl toto číslo na polovinu. Výsledek vyděl dvěma. 

     Připočítej k tomu 67. Odečti 75 a výsledek vynásob 9. Jaké dostaneš číslo?   

     Příklady si průběžně zapisuj.

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.

1) 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 6 × 2 + 74 =
Nejvíce mají zvonů…………………………...
Nejméně zvonů mají………………………….
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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 tráví 
sváteční čas v rodinném kruhu.

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.

Veselého zajíčka, ať je svižná metlička.

Hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček.

Pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.

Veselé Velikonoce celé Vaší rodině přeje Katka Seidlová


