
Křížem krážem za Ježíšem 

Věkové vymezení: 

Tato aktivita je určena především dětem mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ), případně i 

starším. Luštit však může i celá rodina dohromady :-) 

Popis: 

Aktivita se skládá ze základního listu (ZL) a souboru křížovek a rébusů určeného pro postupné 

luštění během postní doby. 

Obsah složky: 

1 základní list, 4 listy s křížovkami, 1 list s obrázkem vzkříšeného Ježíše 

Návod k vyplnění: 

 Základní list obsahuje řadu políček, do nichž se postupně budou zaznamenávat výsledky 

jednotlivých tajenek. 

 Křížovek je celkem 21 a jsou určeny vždy 3 na týden (kromě prvního a posledního) – od 

pondělí do středy, od čtvrtka do soboty a na neděli. (V prvním týdnu jsou slova pouze 

dvě, jelikož postní doba začíná středou, v posledním týdnu jsou naopak slova 4 – pondělí-

středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) 

 Dítě by si mělo křížovku vyluštit v daném časovém rozmezí, ideálně vždy první den 

daného rozmezí, tj. pondělí a čtvrtek (neděle je samostatná). Zbylé dva dny jsou určeny 

pro přemýšlení o vyluštěném slově 

 Po vyluštění každé tajenky si ji dítě hned zapíše do základního listu do příslušných políček 

– pro snadnou kontrolu jsou políčka tajenek i ZL označena čísly a odpovídajícími dny 

v týdnu 

 Bylo by dobré, aby si dítě vyluštěné slovo také poznamenalo na kartičku či lepící štítek a 

buď si ho někam vystavilo, nebo dalo do penálu apod.  

 Během postní doby budou v základním listu postupně přibývat slova, která dohromady 

nebudou dávat smysl.  

 Není vhodné, aby si dítě luštilo křížovky dopředu, ničeho se tím nedopátrá. 

 Celkové vyluštění bude zveřejněno až na neděli Vzkříšení, podrobnosti budou zveřejněny 

na našich stránkách www.deti.vira.cz. Bude spočívat ve zveřejnění číselné řady, podle níž 

si dítě najde v základním listě písmena, z nichž poskládá konečnou velikonoční tajenku. 

 Tuto tajenku si zapíše do obrázku vzkříšeného Ježíše. Obrázek je možné pěkně vybarvit, 

vystřihnout a zavěsit na vhodné místo. 

http://www.deti.vira.cz/













