
Mozkový jogging 12 Velikonoce 
je dynamické cvičení aktivující kognitivní (poznávací) funkce. 
Cvičení vede ke zvýšení rychlosti vnímání, zlepšení koncen-
trace, udržení schopnosti logického usuzování a efektivního 

zpracování informací. 

Zdroj:  UPRAVENO Z h ps://www.knihyan k.eu/7666-josef-lada-vesele-velikonoce.html 

1. Najdi 15 rozdílů: 

2. Ve slovech jsou zpřeházena 
písmena. Přeskupte písmena a 
odhalte správná slova se vztahem 
k Velikonocům: 

C I E S A L R K 

S I Č O T A 

T Á S Y K V   A R JA      K R E B E N Á 

E Z Z N O Z U V O R Í N     L A E J U A L  

Š E A J P I         Š P Á L A K  

O K O C I L E N E V      Z Á K M L O P A 

I C R T D E A         N O V Á Ž Í K U Ř I  
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Zdroj: upraveno podle Bednářová J. Zrakové rozlišování. Brno, Ped-psych poradna, 2003, 40 s., obrázky z 
h ps:// pynakazdyden.pise.cz/2937-vzory-na-kraslice.html, www.zslipnik.cz, www.mspohadkapribram.cz,  
www.msujezdubrna.cz,  

3. Zrakové rozlišování: Vyhledejte a spojte čarou shodné obrázky. 
Pozor na zrcadlové tvary, nejsou považovány za shodné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pr0 kře5ť4ny j50u Velik0n0ce nejvýzn4mnější 5v47ky v r0ce. Přip0mín4jí z4zr4k z 
p0č47ku n4šeh0 le70p0č7u, kdy v p47ek ukřiž0v4ný Ježíš Kri57u5 v574l z mr7vých v n0ci 
ze 50b07y n4 neděli. 7470 n0c 5e 0zn4čuje j4k0 „Velk4 n0c“ 4 p0jmen0v4ní j4rních 
5v47ků „Velik0n0ce“. Mn0h0 velik0n0čních zvyků 5p0jen0 5 předkře5ť4n5kými – 
p0h4n5kými zvyky, k7eré byly 05l4v0u přích0du j4r4 4 n0vě 5e r0dícíh0 živ074. 
Velik0n0cům předch4zí še57 p057ních nedělí – Puč4lk4, Čern4 neděle, Kých4vn4, Družeb-
n4, 5mr7n4 4 Kvě7n4. Zji57ě7e, pr0č j50u 74k70 p0jmen0v4ny. 
   P0 Kvě7né neděli n45leduje 5v47ý neb0li p4šij0vý 7ýden. Pr0 kře5ť4ny je prvním důle-
ži7ým dnem Zelený č7vr7ek, p0h4n5ké zvyky 5e 7ýk4jí i p0č47ku 7ýdne. M0dré p0ndělí – 
v ko57elích 5e vyvěš0v4ly m0dré l47ky, Šedivé ú7erý– h05p0dyňky vyme74ly p4vučiny 4 
uklízely, Šk4red4 (čern4 ) 57řed4– vyme74ly 5e k0míny 4 kd0 5e mr4čil, 74k mu 70 
zů574l0 k4žd0u 57ředu v r0ce, v 7en70 den zr4dil Jid4š Ježíše. Zelený č7vr7ek - měl4 by 
5e jí57 zelen4 jídl4 (špen47, k0přivy, řeřich4 4p0d.), 4by byl čl0věk zdr4vý, zv0ny 
“0dlé74jí d0 Řím4“ 4 ve5nicemi 0bch4zejí 4ž d0 50b07y „kl4p4či“, chl4pci 5 řeh74čk4mi 4 
kl4p4či. Velký p47ek - je dnem 5mu7ku, pr070že Ježíš byl vy5lých4n, 0d50uzen 4 
ukřiž0v4n, hr4jí 5e p4šij0vé hry. P0dle 574r0bylých p0věr 5e v 7ěch70 dnech 07vír4l4 ze-
mě 5 p0kl4dy, ne5měl0 5e 0r47 4 k0p47 n4 p0li, nepr4l0 5e pr4dl0. 
   Bíl4 50b074, den, kdy byl Ježíš ukl4d4n d0 hr0bu. D0m4 5e bílil0, v4řily 4 pekly 5e 
0bř4dní p0krmy, pekly 5e m4z4nce 4 ber4nci, muži 4 chl4pci ple7li p0ml4zky, zd0bil4 5e 
v4jíčk4. B0ží h0d velik0n0ční zv4ný 74ké Velk4 neděle byl veliký 5v47ek, nepr4c0v4l0 5e, 
5k0nčil pů57 4 k 0bědu j4k0 5v47eční p0krm býv4l4 kůzlečí, 5k0p0v4, kr4ličí neb0 vep-

ř0v4 pečínk4. P070m n45led0v4l0 Velik0n0ční p0ndělí – P0ml4zk4. Ve-
lik0n0ce k0nčí 574rým zvykem, p0ml4zk0u. Žen4 neb0 dívk4 m4 bý7 0 
Velik0n0čním p0ndělí p0šleh4n4 čer57vými pru7y, 4by byl4 5věží 4 
zdr4v4. 
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Zdroj: upraveno podle h ps://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-jidase-recept/ 

5. Vymyslete vhodná slova do tabulky začínající vámi vybraným pís-
menem: 

Ze slov sestavte libovolný text dle příkladu: Veselé Velikonoce. Vzduch voní vrace-
jícími se Velikonocemi. Vesnické víly - volejbalistky z Votic - Věrka, Vilma, Vendulka, 
Veronika, Viktorie a Vanesa vijí velikonoční věnce. Voskovky, violky, vrbovky, vítody a 
vlaštovičníky vetkávají, vplétají ve veselé velikonoční výtvory. Vesele veršují, vyprá-
vějí vtipy, velice vemlouvavě vítají vyslance vesny. Vařená vajíčka, vypečené, vykrajo-
vané vyzdobené výrobky vábně voní. … 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
6. Recept na Velikonoční jidáše 
Suroviny: 500 g hladké mouky, 70 g másla (nerozpuštěného, pokojové teploty), 2 
žloutky, 300 ml smetany na vaření, 80 g cukru krupice, 25 g droždí, 4g soli, špetka 
strouhaného muškátového květu, kůra ze 1/4 citronu. Na potření: 1 vejce, 1 lžíce me-
du, 1 lžíce másla.  
Vidličkou rozmíchat droždí a lžičku cukru na kaši, zalít 100 ml vlažné smetany, přimí-
chat lžíci mouky a nechat chvíli vzejít kvásek. Všechny ostatní suroviny v pokojové 
teplotě vložit do mísy. Přilít kvásek, promíchat a zpracovat 5-10 min na hebké, pruž-
né těsto, které ve tvaru koule uložit do mísy, zakrýt folií a nechat hodinu kynout do 
dvojnásobného objemu. Vyklopit, prohníst a rozdělit na 24 stejných dílků. Z dílků vy-
válet válečky tenké jako malíček a dlouhé asi 25 cm. Stočit do uzlíků nebo spirálky 
(jejichž tvar symbolizuje provaz, na kterém se Jidáš oběsil) anebo různých tvarů 
nejlépe přímo na plechu vyloženém papírem na pečení. Smotané jidáše potřít vejcem 
rozšlehaným s 2 lžícemi vody a nechat ještě 20 minut kynout. Troubu předehřát na 
190 stupňů. Vykynuté jidáše znovu potřít vejcem a vložit do trouby. Péct 15 min. do 
zlatova. Med ohřát do tekuta, odstavit, vložit máslo a míchat do rozpuštění. Hustou 

medovou omáčkou potřít jidáše po vytažení z trouby. Nechat chlad-
nout na plechu, podávat vlažné. 
Jakou hmotnost bude mít vypracované těsto a jeden jidáš? _______ 

PODSTATNÉ JMÉNO PŘÍDAVNÉ JMÉNO SLOVESO PŘÍSLOVCE 
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7. Dokreslete velkou kraslici NEDOMINANTNÍ RUKOU (praváci le-
vou): 
Malou kraslici dokreslete do-
minantní rukou: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4b.  Jaké jsou barvy dnů svatého týdne a jaké tradice se k nim vážou: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

      

      

      

      

      

      

      

      

Zdroj: upraveno podle www.promaminku.cz, h ps:// pynakazdyden.pise.cz/2937-vzory-na-kraslice.html,  


