
 
 

                   
5. Na Velký pátek si připomínáme ukřižování Ježíše. 
Podívej, kde všude najdeš v okolí kostela kříže. Můžeš se 
zajít podívat i do  děkanského kostela (kostel Narození p. 
Marie), přes den je otevřený. Také jinde v průběhu 
vycházky jsi mohl vidět kříž. Zkus spočítat a říct, kolik 
křížů jste potkali.  Na Velkém náměstí je kostel Povýšení 
svatého kříže, je tam také kříž?  Můžeš se zajít podívat i 
do kostela, bývá otevřený každý den s výjimkou středy. 

ODPOVĚĎ  (kolik 
křížů jsi spočítal?): 

6. Bílá sobota je den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Hrob byl 
uzavřený  velikým kamenem, jakoby byl zamčený. Dojdi 
od kostela do blízké ulice F. Šrámka  a najdi na jednom 
z domů symbol  klíče (je to kousek od hotelu Bílá růže).  
Bílá sobota je den ticha, jak se říká „ticho jako v hrobě“. 
Zkus  úplně potichu  bez jediného slova dojít od domu „U 
klíče“ až ke schodům, které vedou z kopce dolů pod 
Putimskou branou. 

 SPLNĚNO (pokud 
se ti nepovede 
neříct ani slovo, 
zkus to ještě 
jednou): 

7. V neděli ráno  se ženy šly podívat ke hrobu. Ty teď  
úplně pomalu sejdi a vyjdi schody.  Ženy uviděly odvalený 
kámen a běžely za učedníky. Učedníci Jan a Petr utíkali ke 
hrobu,  podobně ty teď seběhni a  vyběhni schody rychle 
jako učedníci. Pokud máš sílu, běž dvakrát, jednou 
pomaleji jako Petr a jednou rychleji jako nejmladší 
učedník Jan.  
 

SPLNĚNO 
(vyběhnuté 
schody): 

8. Nakonec projdi kolem elektrárny podél řeky zpět ke 
starému mostu. Přejití mostu může být symbolem 
Velikonoc jako mostu od smrti k životu.  Křesťané věří, že 
Ježíš  svou smrtí na kříži otevřel všem lidem cestu 
k životu. Můžeme v něm vidět i naději v současné  těžké 
době, můžeme doufat, že celé zemi se otvírá cesta 
k novému životu, kdy se opět budeme  všichni moci 
setkávat. Most nám připomíná také naši školku, tento 
most máme ve znaku. Můžete se doma podívat na fotku 
školky třeba na naší fotogalerii.  

A NYNÍ 
V BAGETERII ZA 
STARÝM MOSTEM 
ODEVZDEJ TUTO  
VYPLNĚNOU 
KARTU A VYZVEDNI 
SI ODMĚNU ZA 
SPLNĚNÉ ÚKOLY  
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1. Víš, co je na obrázku na první straně? 
Přečti si  doma s rodiči text o 
velikonočních dnech a obrázek doma 
vybarvi (a můžeš rovnou vybarvit také 
poslední obrázek, který ale patří už 
k Velikonoční neděli). A pak se můžete 
vydat na vycházku, začít třeba u starého 
mostu  a postupně plnit všechny úkoly 
  

ODPOVĚĎ  (co je na 1. 
obrázku?): 

2.  Velikonoční týden začíná Květnou 
nedělí.  Na procházce nebo na Vaší 
zahradě sleduj, které květiny uvidíš, 
pojmenuj je a řekni, jakou mají barvu. 
Můžete se dojít podívat až k fontáně   
v parčíku za kostelem, zda tam už nějaké 
květiny kvetou. 

ODPOVĚĎ  (květiny a 
barvy): 

3.  Na Velkém náměstí je dům, který má 
barvu jako čtvrtek na  začátku Velikonoc.  
Najdi ho a řekni, jaké je na něm domovní 
znamení.  
(Právě večer na Zelený čtvrtek v kostelích 
utichají zvony a rozezní se až na  oslavě 
vzkříšení v neděli ráno.) 

ODPOVĚĎ  (jaké je to 
domovní znamení?): 

4. Dojdi do ulice Drlíčov u děkanského 
(velkého) kostela. Na jednom z domů  
v této ulici najdeš typický symbol 
Velikonoc, zvíře, které  učedníci s Ježíšem 
jedli na Zelený čtvrtek při poslední večeři. 
Víš, které to je? Dnes ho pečeme často i 
jako sladký moučník,  je to tak i u Vás 
doma? 

ODPOVĚĎ (jaké je to 
domovní znamení?): 
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PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ 

VELIKONOCE 
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VELIKONOČNÍ  

PROCHÁZKA 

S KMŠ 

 

         jméno dítěte: ……….…………………….. třída: ……………… 
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