
Veliki teden, velika noč  - prvoobhajanci 

 

1. H kateremu dnevu velikega tedna spada posamezna risbica? 

(vsaka skupina izbere eno (ali več) risbico, ki jo mora postaviti k pravemu dnevu velikega 

tedna) – uporabi priložene risbice 

 

2. Izberi pravilni odgovor (A, B in C) 

(pripravimo listke s črkami, ki označujejo odgovore, ki jih posamezniki (ko izberejo pravilen 

odgovor) na določen znak pokažejo) 

Kdo je izdal Jezusa velikim duhovnikom? 

A – apostol Peter 

B – apostol Juda Iškarijot 

C – Simon iz Cirene 

 

Kateri dan praznujemo Jezusovo vstajenje? 

A – veliki četrtek 

B – velika sobota 

C – nedelja – velika noč 

 

Po koliko dneh je Jezus vstal iz groba? 

A – treh dneh 

B – dveh dneh 

C – štirih dneh 

 

 

 

Kako se imenuje molitev, ki premišlja Jezusovo trpljenje? 

A – šmarnice 



B – križev pot 

C – jutranja molitev 

 

Kaj imamo v cerkvi na veliko soboto, ko prinesemo jedila k blagoslovu ? 

A – jaslice 

B – prazen grob 

C – Jezusa v grobu 

 

S kom je Jezus praznoval zadnjo večerjo? 

A – z učenci 

B – s svojo družino 

C – s starešinami in pismouki 

 

Komu se je Jezus najprej prikazal? 

A – apostolom 

B – ženam 

C – papežu in škofom  

 

Kateri Jezusov čudež je največji?  

A – Jezusovo vstajenje 

B – obuditev deklice, ki je umrla 

D – obuditev Jezusovega prijatelja Lazarja 

 

 

 

3. Od 1 do 5 

(po skupinah morajo ugotoviti pojem, ki ga opisujejo trditve, ki se počasi stopnjujejo od 

najbolj splošne do bolj konkretnih) 



KRIŽ 

(za 5 točk) – najdemo ga v matematiki 

(za 4 točke) – uporablja se pri seštevanju 

(za 3 točke) – je tudi znak na kaki državni zastavi, npr. švicarski 

(za 2 točki) – pogosto ga najdemo na verižicah, ki jih nosimo 

(za 1 točko) – na njem je umrl Jezus 

 

ZADNJA VEČERJA 

(za 5 točk) – Jezus je pri njej povedal zapoved ljubezni 

(za 4 točke) – danes jo praznujemo na veliki četrtek 

(za 3 točke) – Jezus je pri njej umil učencem noge 

(za 2 točki) – gre za rojstni dan svete maše 

(za 1 točko) – gre za zadnji obrok, ki ga je Jezus imel s svojimi učenci 

 

APOSTOL TOMAŽ 

(za 5 točk) – gre za enega od dvanajsterih Jezusovih učencev 

(za 4 točke) – klicali so ga tudi Dvojček 

(za 3 točke) – Jezusov nauk naj bi odšel oznanjat na vzhod, menda naj bi prišel do 

Indije 

(za 2 točki) – ko se je Jezus prvič prikazal učencem, ga ni bilo z njimi in jim ni verjel 

(za 1 točko) – Jezus mu je dal možnost pri svojem drugem prikazanju, da naj potipa 

njegove rane in naj ne bo neveren, ampak veren 

 

 

 

4. Velikonočna abeceda 

(skupina izbere eno črko abecede, iz opisa se postavi vprašanje, na katero morajo potem 

odgovoriti – odgovor se mora začeti na izbrano črko) 



Aleluja – beseda, ki jo slovesno zapojemo na velikonočno jutro 

Baraba – ime razbojnika, ki ga je Pilat izpustil namesto Jezusa 

Cvetna nedelja – nedelja pred Veliko nočjo, ko se spominjamo Jezusovega vhoda v 

Jeruzalem 

Človek – Katera beseda manjka v Pilatovi predstavitvi Jezusa: Glejte, _____________! 

Dekla – pred  njo je Peter zatajil Jezusa 

Evangeliji – v njih najdemo opise Jezusove smrti 

Farizeji – judovska stranka, ki ni bila Jezusu naklonjena 

Grob – kraj, kamor so Jezusa položili, ko je umrl, pred nami je na veliko soboto, 

prazen pa še kasneje 

Herod – kralj, ki je v tem času bival v Jeruzalemu 

INRI – napis na Jezusovem križu 

Juda Iškarijot – Jezusa je izdal 

Kruh – pri zadnji večerji ga je Jezus vzel v roke in nad njim rekel: To je moje telo! 

Lobanja – kraj, kjer je so križali Jezusa (tudi Kalvarija) 

Marija – spremljala je Jezusa na križevem potu in bila pod križem, ko je umiral 

Nikodem – zraven Jožefa iz Arimateje je pomagal pri Jezusovem pokopu 

Osel – žival, na kateri je Jezus prijahal v Jeruzalem 

Pilat – Rimljan, ki je obsodil Jezusa na smrt 

Raglja – na veliki petek jo uporabljamo pri obredih namesto zvonov 

Simon iz Cirene – Jezusu je pomagal nositi križ 

Šunka – eno izmed jedil, ki ga na veliko soboto prinesemo k blagoslovu  

Trpljenje – kako s slovensko besedo rečemo pasijon 

Umivanje nog – dejanje, ki ga je Jezus pri zadnji večerji opravil svojim učencem 

Veronika – oseba, ki je na križevem potu obrisala Jezusu obraz 

Zelenje – blagoslavljamo ga na cvetno nedeljo 

Žene – najprej se jim je prikazal Jezus in jim povedal za vstajenje 

 



 

 

 

 

 


