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Velikonoce

Velikonoce jsou nejdůležitější svátek křesťanství a zároveň hojně slavený svátek v naší
zemi. Mnozí z vás se určitě na toto období každý rok těší, nicméně letos se nejspíše jen tak
koledovat nebude. Proto jsme pro vás připravili pár aktivit, které si můžete vyzkoušet.

Upleťte si pomlázku
Kolik z vás umí uplést pomlázku? Určitě se již mezi vámi najde někdo, koho to už rodiče
naučili, avšak pro ty z vás, kteří v tom ještě tápou, zde přikládáme pár odkazů, které vás jistě
nasměrují správným směrem. Zbytek se možná dozví něco nového, třeba jak se v
jednotlivých oblastech Česka pomlázce říká.
https://ceskykutil.cz/clanek-10626-pomlazka-krok-za-krokem
https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU
https://www.ceskevelikonoce.cz/pleteni-pomlazky/

Procházka
A co se takhle na cestě za vrbovými proutky trochu projít? Pokuste se ujít alespoň
3km, ale dávejte pozor na silnici.

Nabarvěte si vajíčka
Nedílnou součástí Velikonoc je také zdobení vajíček. Technik, jak a co malovat, je nespočet,
opět zde uvádíme několik odkazů, ve kterých si každý z Vás určitě najde to svoje. Pokud si
věříte, můžete zkusit i techniku zvanou Decoupage, což je zdobení pomocí ubrousků.
https://www.ceskevelikonoce.cz/barveni-vajicek/
https://prozeny.blesk.cz/barveni-vajec
https://primanapady.cz/clanek-165491-zdobeni-vajec-technikou-decoupage

Upečte si beránka
Každý z vás už měl určitě někdy pečeného beránka. Víte ale, jak se dělá? Není na tom nic
těžkého, takže pokud to chcete zkusit, pusťte se do toho. Můžete nám pak poslat fotku, jak
se vám beránek povedl.
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/temata/show/clanky/148-peceme-velikonocniho-beranka/
https://regiony.rozhlas.cz/jak-pect-velikonocniho-beranka-aby-se-nerozlomil-7416164
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Vyzkoušejte vajíčkovou pomazánku
Oblíbenou pochutinou o Velikonocích je i vajíčková pomazánka. Pokud si nevíte rady jak na
ni, nevěšte hlavu. Máme tu pro vás pár receptů, díky kterým to zvládnete levou zadní
https://itesco.cz/hello/recepty/velikonocni-vajickova-pomazanka-s-jarni-cibulkou/548848/
https://www.toprecepty.cz/recept/60061-velikonocni-vajickova-pomazanka/
https://www.vareni.cz/recepty/velikonocni-vajickova-pomazanka/

Další Velikonoční recepty naleznete zde:
https://www.ceskevelikonoce.cz/k/velikonocni-recepty/

Jak se slaví Velikonoce v zahraničí?
Určitě jste někdy přemýšleli nad tím, jak asi slaví Velikonoce v zahraničí. Co takové
Německo, USA nebo Rusko? Pokud Vás to zajímá, pak koukněte na tyto články ve kterých
se dozvíte, jak to v těchto zemích o Velikonocích chodí.
http://pomlazkaavelikonoce.sweb.cz/strana2.htm
https://www.kafe.cz/zabava/jak-se-slavi-velikonoce-v-ruznych-zemich-sveta-7228.html
http://www.milujivelikonoce.cz/cs/clanky/velikonoce-v-zahranici/

Velikonoční ostrov
Možná se Vám teď vybavil Velikonoční ostrov, který je známý především díky svým
sochám. Více si o něm můžete dozvědět zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/203562260100015-chi
le-velikonocni-ostrov-tajemni-svedkove/
https://www.ervpojistovna.cz/cs/7-zajimavosti-velikonocnim-ostrove
https://www.novinky.cz/cestovani/exotika-a-amerika/clanek/velikonocni-ostrov-nejodl
ehlejsi-misto-sveta-ktere-si-dodnes-strezi-sva-tajemstvi-189979
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A to by bylo pro tento týden vše. Doufáme, že si i přes momentální nepříliš přívětivou situaci
Velikonoce s rodinou užijete. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit, stejně
tak, pokud se budete chtít pochlubit, jak se vám povedla vajíčka, beránek, pomlázka nebo
pomazánka, nebojte se poslat fotku.

Přejeme vám příjemné prožití svátků
5. oddíl Hvězda
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