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ONLINE SOUTĚŽ VELIKONOCE V EVROPĚ 2020 
 

1. Přiřaďte pozdrav Veselé Velikonoce! v různých jazycích k příslušné zemi.  

 

Wesolych swiat!  Německo 

Felices Pascuas!  Francie 

Frohe Ostern!   Polsko 

Pääsiäinen!   Španělsko 

Happy Easter!   Velká Británie 

Joyeuses Pâques!  Finsko 

 

 

2. Kde se zapalují Velikonoční ohně? 

a) Německo 

b) Francie 

c) Nizozemí 

 

3. Jaký zvláštní zvyk mají na Velikonoce v Polsku? 

a) setí jílků 

b) rozdávání mincí za zásluhy 

c) topení jidáše 

 

4. Jak se říká jaru? 

a) Jeseň 

b) Máj 

c) Vesna 

 

5. Co to je “vejdumek” ? 

a) koledník 

b) košík na koledu 

c) vyfouknuté vejce 

 

6. V jaké zemi se slaví Velikonoce tak, že se děti převlečou za čarodějnici?  

a) Velká Británie 

b) Slovensko 

c) Finsko 

 

7. Odkud pochází zvyk obdarovávat děti vajíčky? 

a) Německo 

b) Polsko 

c) Litva 
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8. Co znamená držet půst? 

a) nekoukat se na televizi 

b) nejíst maso 

c) jíst jenom zeleninu a ovoce 

 

9. Kde v České republice bylo zvykem házet do studny chleba s medem? 

a) Morava 

b) Šumava 

c) Orlické hory 

 

10. Kde se koná tradiční palačinkový závod? 

a) Velká Británie 

b) Belgie 

c) Německo 

 

11. Co se děje na Velikonoce ve Vatikánu? 

 

 

 

 

12. Jmenujte alespoň 4 české velikonoční zvyky. 

 

 

 

 

 

 

13. Jaké dobroty jedí na velikonoce v Itálii? 

 

 

 

 

 

 

14. Napište nám libovolnou pověru, která se v ČR pojí s Velkým pátkem. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Jmenujte názvy Velikonočních dnů a popište, co se v nich dělá. 
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16. Doplň větu: 

Na Velikonoce se peče _________. 

 

 

F O H P L U G O 

Q M F R A Q S Y 

G K P Z H W L S 

R A F J R O F G 

S Y K S Q I J N 

U I E O F C P X 

 

Vyškrtni všechna písmena od F do L. 

Vyškrtni všechna písmena od O do S. 

Vyškrtni všechna písmena od U do Y.   
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17. Velikonoční křížovka 

 
1. název jídla z naklíčeného hrachu, které se tradičně jedlo o 1. postní neděli 

2. tradiční symbol Velikonoc - mládě malého polního savce 

3. název středy před velikonocemi 

4. květy vrby, které se na květnou neděli světí v kostele 

5. symbol nového života 

6. “cop” z vrbových proutků 

7. symbol vzkříšení Krista (slavení Velké noci) 

8. označení pátku, kdy se údajně uzavírá země  
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BONUSOVÝ ÚKOL 

 

- můžete si vybrat kterýkoliv ze zadaných úkolů, nebo jich splnit víc. Vaše výtvory nám 

zašlete na e-mail eu.brno@kjm.cz nebo přes náš Facebook 

 

1. Napište nám krátký článek o vaší nejoblíbenější velikonoční tradici (může být i z 

jiných zemí). 

 

2. Pošlete nám video nebo fotku, jak vaši oblíbenou velikonoční tradici realizujete. 

 

3. Co tradičně doma pečete na Velikonoce? Upečte něco tradičního a pošlete nám 

fotku (budeme rádi i za recept :-D). 
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