
VELIKONOČNÍ TÝDEN - ŠK 
Škaredá středa : 

 popeleční středa, lidově nazývaná také škaredá, černá nebo bláznivá středa – 
první den postní doby 

 sazometná středa, lidově nazývaná také škaredá nebo smetná středa – středa před zeleným 
čtvrtkem 

1. ÚKOL Tento úkol je povinný: Běž hned teď a ukliď si ve svém pokojíku!! Pak budeš 

mít na starosti celý den mytí nádobí a odpadkový koš!!! Rodiče na to dohlédnou!! :-) 

Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné 

neděle včetně)  

2. ÚKOL: Dnes si obleč něco zeleného  a nakresli obrázek s převahou zelené barvy (ne, že 

nakreslíš všechno zelené – i to, co není!!! 

 Velký pátek je pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne. Tento den je 

připomínkou utrpení (pašijí) a smrti Ježíše Krista na kříži. V západních církvích může 

tento pohyblivý svátek připadnout na datum od 20. března do 23. dubna  

3. ÚKOL Tento úkol je také povinný Velký pátek je doba přísného půstu. To 

znamená – dnes ani jednu sladkost, žádné maso a žádná televize!!! Buďte tiše!!! 
  

Bílá sobota nazývá se sobota tak zv. svatého týdnu čili týdnu před hodem B. 

velkonočním předcházejícího. V tento den světí se voda křestní. 
 

4. ÚKOL bez úkolu 
 

Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) je největší 

slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství 
nad smrtí (a vykoupení celého lidstva). 

5. ÚKOL Je neděle a v neděli se nedělá!!! 

 Velikonoční pondělí - Šmigrust) 

Pomlázka je jedním ze symbolů Velikonoc (dříve svátků jara). Jde o spletený svazek proutků, 
který bývá na tenčím konci ozdoben barevnými pentlemi.  

6. ÚKOL – tento úkol jste dostali již v pondělí a platí!!! 
 
PŘEJI VÁM HEZKÉ VELIKONOCE. VAŠE VYCH. Šk  OPÁLKOVÁ 
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