Klub Kostelec nad Orlicí
Oddíl rytířů a dvorních dam

Velikonoční online výprava
Vzhledem k tomu, že ani letos se společně nemůžeme
vydat na výpravu, nabízíme Vám možnost, jak zajímavě
prožít Velikonoce doma.
K veškerému dění připravujeme úvod prostřednictvím společného on-line setkání (na stejném odkaze
jako na klasickou páteční schůzku) ve středu 31. 3. od 18,00 hod. Při této "schůzce" Vám vysvětlíme, o co
v jednotlivých úkolech půjde atd.
Veškeré informace si budete moci stáhnout a vytisknout, abyste měli přehledně před sebou všechny
aktivity a úkoly. Některé úkoly bude možné plnit v průběhu celých Velikonoc, některé budou vázány na
určitý den a budou mít souvislost s tím, co je obsahem křesťanského prožívání Velikonoc. Úkoly, které
lze nějak zdokumentovat, budou bodované (zelená barva). Kdo získá nejvíce bodů, bude odměněn
cenou dle výběru (měšeček, varkoč, krbce).
Nebodované úkoly (modrá) slouží pro inspiraci, jako tip.
Pro úkoly, které se mají posílat, bude zřízen prostor v Diskuzi v sekci Různé.
__________________________________________________________________________________________________________________
Průběžné úkoly:
1. Pomoz mamince s přípravou velikonočních pokrmů (beránek, mazanec atd.). Výrobky
zdokumentuj a umísti na klubové www stránky, popř.: doprovoď popisem z jakých surovin a
jakým způsobem dílo vzniklo.
2. Vydej se na procházku, třeba se sourozenci, rodiči nebo kamarádem. Během procházky se dívej
kolem sebe a pak o tom napiš zprávu (kam jste šli, kolik km to bylo, co zajímavého jste viděli zvířata, rostliny, jiné). Kilometry se dají zjistit na webu Mapy.cz.
Cestou můžeš splnit i další úkoly, jejichž splnění si prověříme při závěrečné on-line schůzce.
- Najdi smrkovou šišku.
- Přines vodu z přírodního zdroje.
- Najdi léčivou bylinku.
__________________________________________________________________________________________________________________
Úkoly a aktivity na jednotlivé dny:
ZELENÝ ČTVRTEK (1. dubna 2021)
Ježíš se svými učedníky slaví velikonoční poslední večeři.
•

Sněz nebo vypij něco zeleného

•

Obleč si co nejvíce zelených věcí - pořiď a sdílej foto nebo video.

VELKÝ PÁTEK (2. dubna 2021)
Den umučení a smrti Ježíše Krista na kříži. Pro křesťany den postu.
•

Vzdej se dnes sladkostí.

•

Z větviček a provázku vyrob křížek - pořiď foto a sdílej na www
stránkách nebo si připrav na závěrečnou online schůzku.

BÍLÁ SOBOTA (3. dubna 2021)
Den kdy Ježíš ležel v hrobě. Po západu slunce křesťané slaví tzv. vigilii vzkříšení.
•

Najdi kámen připomínající tvar trojúhelníku. Sdílej foto na www
stránkách nebo si připrav na online schůzku.

•

Vyrob jednoduchou velikonoční dekoraci (zápich do osení,
pomlázku apod.) Foto sdílej na www stránkách.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (4. dubna 2021)
Den kdy Ježíš vstal z mrtvých. Důležitým symbolem je velikonoční svíce, tzv.
paškál.
•

Udělej někomu z rodiny něčím radost.

•

V klidu si sedni na tiché klidné místo nebo spolu s rodinou, rozsviť
svíčku a přemýšlej o tom, co hezkého jste o letošních Velikonocích
prožili.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (5. dubna 2021)
Den velikonočních tradic - pomlázky, pocházejících z pohanských tradic.
•

Sněz velikonoční vejce nebo jiný velikonoční pokrm.

•

Nakresli nebo vyrob velikonočního zajíce. Sdílej foto na www stránkách
nebo si připrav na online schůzku.

