tematická stezka po stopách velikonočních zvyků
www.tochovice.cz – aktuálně – naučná stezka

!!! Stezka bude přístupná !!!
od pátku 26.3.2021 14:00 do pondělí 5.4.2021 20:00
Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky. Přiblížíme dětem, ale i dospělým
příběh Velikonoc a zvyky spojené s tímto obdobím Stezka má 14 zastavení.
VELIKONOCE VÍTÁNÍ JARA A OSLAVA NOVÉHO ŽIVOTA
Velikonoce patří mezi oblíbené svátky, které se slaví ve většině světa jako
svátky jara, probouzení přírody či podpora lepší úrody Pro křesťany jsou
Velikonoce nejvýznamnějším svátkem roku Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše
Krista Vrcholem je velikonoční týden, který připomíná příběh zatčení a umučení
Ježíše Krista
Velikonoční zvyky a tradice se ve světě liší podle země, kraje, města či vesnice,
kde probíhají Někde se šlehají dívky pomlázkou, jinde se schovávají čokoládová
velikonoční vajíčka Velikonoce se totiž vždy prolínaly s původními oslavami jara
pohanských národů Po rozšíření křesťanské víry však tyto lidové zvyky dostaly
nový náboženský význam
Velikonoce patří mezi pohyblivé svátky To znamená, že se každý rok oslavují v
jiný den a jejich datum se určuje podle fáze měsíce První neděle po prvním
jarním úplňku je Velikonoční neděle Boží hod Velikonoční Předchozí týden se
nazývá Svatý týden a začíná Květnou nedělí
Na stezce se seznámíte s nejvýznamnějšími dny a symboly velikonočního
období Během stezky získáte písmenka do velikonoční tajenky
Návod
Děti jsou do stezky uvedeny úvodním textem k tématu Velikonoc Cílem zdolání stezky
je seznámit se se zvyky a tradicemi a hravou formou splnit tematické úkoly/hádanky
Na každém stanovišti získají souřadnici písmene pro získání tajenky
Před výběrem stezky je nutno podle věku dětí vybrat vhodnou obtížnost U těžší úrovně
v některých otázkách využíváme QR kódy, takže je potřeba, aby děti měly
(nebo jejich průvodce) u sebe mobil (a funkční data) se čtečkou QR kódů V případě,
že nechcete, aby děti využívaly mobily, přikládáme tyto nápovědy k tisku
textově/obrázkově v samostatném souboru na www.tochovice.cz

JAK ZPRACOVAT ODPOVĚDI
NA OTÁZKY NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH?
Na každém stanovišti jsou vždy 2 varianty otázky lehčí (zelená barva) a těžší
(žlutá barva) Zvolenou variantu nelze během plnění stezky měnit, neboť by
nevycházela tajenka správně Na každém stanovišti získáš souřadnici
správného písmene na své odpovědní kartičce Získané písmeno doporučujeme
si označit/zvýraznit apod Čísla u písmen určují pořadí písmen v tajence

Hrací karta
Kartu si můžete vyzvednout na OÚ Tochovice nebo vytisknout se souboru
na www.tochovice.cz/aktualne/naucna-stezka-tajemstvi-velikonoc/
Pokud hrací kartu s tajenkou odevzdáte do bílé schránky na OÚ Tochovice
(ze zadu karty je třeba vyplnit jméno, adresu, telefon a případně email)
Budete zařazeni do slosování o tři ceny.
Uzávěrka pro slosování je 5.4.2021 ve 20:00 hodin
Každý, kdo kartu odevzdá dostane následně diplom
Uvítáme i zaslání vašich fotografií z naučné stezky na obecni.urad@tochovice.cz

Stezka vede od fotbalového hřiště podél potoka k rybníku „Džbánek“
dále přes „Bláhovu skálu“ ke „Bláhovu kříži“ přes Keltská rýžoviště zlata
v „Podrejží“ a „Lazský potok“ k rybářské chatě „Džbánek“

