
Ahoj děti, školka je stále zavřená. Kalendář nám ukazuje , že se nám blíží 
krásné jarní svátky – Velikonoce 

Kdybychom byli ve školce určitě bychom si o Velikonocích povídali, ale 
protože se ještě neuvidíme a nemůžeme si spolu sednout do kruhu, posíláme 
Vám o velikonočních svátcích krátké povídání o tradicích a zvycích.  

Velikonoce jsou oslavou přicházejícího jara a pojí se s nimi mnohé velikonoční tradice a 

zvyky. Některé velikonoční tradice se dodnes uchovaly, jiné jsou již dávno zapomenuté. 

Velikonoce jsou svátky spojené s vítáním jara. Jejich počátky jsou vykládány různě. 

Naše velikonoční zvyky a tradice mají pravděpodobně původ v pohanských tradicích, 

oslavách procitnutí přírody ze zimního spánku, oslavách jara a plodnosti. Velikonoce 

patří k našim nejstarším svátkům. V dnešní době bohužel velikonoční tradice ustupují a 

stále méně lidí ví, proč se Velikonoce slaví. 

 

 Úkol č. 1 – zkuste popřemýšlet s maminkou, tatínkem , babičkou , dědou o tom, které zvyky 

u Vás doma dodržujete, co dělávali Vaše rodiče a prarodiče se svými rodiči ?  

 

Pašijový týden -  velikonoční tradice a zvyky 

Jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne , mají také svá pojmenování. 

Modré nebo žluté pondělí je začátek jarního úklidu. 

Šedivé úterý se vymetaly pavučiny z koutů. 

Škaredá středa se vymetaly saze z komína, lidé by se neměli mračit, aby jim to nezůstalo po 

zbytek roku.  

Zelený čtvrtek je spojován s poslední Kristovou večeří. Traduje se, že tento den zvony odletěly 

do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily řehtačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli 

Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se tradičně měly jíst pouze zelené pokrmy. 

Velký pátek připomíná ukřižování Krista a tento den by se měl držet největší půst. 

Bílá sobota je dnem příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké 

hodování po dnech půstu. 

Velikonočního pondělí po Božím hodu velikonočním, je nazýváno Červené pondělí. Podle 

lidových zvyků ráno muži a chlapci pomlázkami šlehají ženy a děvčata, aby neuschla. Ta je 

mohou na oplátku polévat vodou. Podle tradice muži a chlapci při hodování pronášejí koledu 

– „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 

vám snese jiný…”. Šlehají je přitom pomlázkou ručně vyrobenou z vrbových proutků. Dívky 

podle velikonoční tradice obvykle hochy obdarovávají zdobenými velikonočními vajíčky.  

 

Krásná pohádka o velikonocích       

 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 



 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2 – v pondělí si na sebe oblékni oblečení barvy , která je typická pro tento den, 
maminka ti to výše přečte  😊 barvy umíme, takže oblečení dokážeš vybrat sám 😊  

 Můžeš vzít temperové barvy  a zkusit smíchat modrou a žlutou barvu, obou barev dej 
přibližně stejné množství, která barva vznikla spojením těchto dvou? Z této barvy pak 
namaluj něco, co takovou barvu má.  

Úkol č.3 – protože název šedivé úterý je pošmourné, říkáme si, že si ho uděláme 
veselejší, vyrobíme si barevnou slepičku – najdi si v příloze obrázek slepičky vystřihni 
ji a vybarvy, přehni napůl a máš hezkou výzdobu třeba na stůl nebo okno 

Úkol č. 4 -  o škaredé středě bychom se neměli mračit ,  zkuste něčím rozesmát své 
rodiče nebo jim něčím udělat radost – např.  vymysli vtip, zazpívej písničku, ukliď si 
pokojíček  

Udělej si i ty hezký den a dělej, to co tě baví. Sám to víš nejlépe. Hlavně se nemrač! 

Úkol č. 5 –  zelený čtvrtek - jedním ze symbolů Velikonoc je pomlázka, věděl by si 
z čeho je upletená? Určitě s maminkou a tatínkem chodíte na procházky. Potkáváte 
vrbu? To je strom z kterého se berou proutky na pomlázku.  

Můžete si pár proutků nařezat a zkusit uplést třeba jen copánek. Možná umí tatínek i 
pomlázku a naučí tě to.  

Nebo si proutky jen dejte do vázy a pozorujte co se bude dít. Větvičku si můžete 
ozdobit vajíčky. Pracovní listy s náměty na zdobení vajíček Vám zasíláme v příloze.  

Úkol č. 6 Velký pátek – drží se půst -  můžete si  uvařit něco z mladých kopřiv třeba čaj 
nebo špenát. S tím Vám ale musí pomoci rodiče.  

A aby vaše tělo bylo zdravější uděláme si spolu rozcvičku. Jako ve školce. Pusťte si 
nějakou hezkou rychlou písničku a zatancujte si, aby jste se zahřály. Teď si protáhněte 
celé tělo pěkně od hlavy až k patě. Jistě si některé cviky dobře pamatujete ze školky. 
Tak například –, zvon , holubička, motýlek , kočička … Na závěr rozcvičky vždy děláme 
co? Ano dřepy nebo kliky 😊 Nezapomeňte na relaxaci, pusťte si nějakou příjemnou 
hudbu, zaměřte se na svůj dech a poslouchejte své srdíčko.  

Můžete si vybrat jeden z pracovních listů a tvořit .  

Úkol č. 7 Bílá sobota – připravujeme hostinu – upečte si beránka nebo perníčky 
s jarními motivy a zdobte vajíčka. 

 



Těsto na velikonočního beránka                                  

 

• 270 g hladké mouky 

• 130 g moučkového cukru 

• 2 lžíce vanilkového cukru 

• 70 g másla 

• 3 vejce 

• 250 ml 33% smetany ke šlehání 

• 3 lžičky kypřicího prášku do pečiva 

Na zdobení 

• 3 lžíce moučkového cukru 

• 2 hřebíčky 

 

Vajíčka si nazdobte podle svých možností.  

My vám zasíláme jeden nenáročný tip: Vajíčka v cibulové slupce  

Do cibulových slupek zabal vajíčko, můžeš tam přidat lupínek nějaké rostlinky aby se 
na vajíčku objevil hezký jarní motiv a celé dej do silonové punčochy. Vařte vajíčka 5 
minut a nechejte v horké vodě ještě alespoň než vychladnou. Poté vajíčka rozbalte, 
budou krásně hnědočervenooranžová prostě krásná. A máte krásnou tradici přímo na 
velikonočním stole. 

Krásné velikonoce užijte si je spolu s rodinou , doufáme že se brzy uvidíme. Zasíláme 
ještě pracovní listy a básničky s velikonoční tematikou. Básničku si vyberte jednu a 
naučte se ji. Pracovní listy si zkuste vyplnit všechny.  

  
 
Něco pro zvídavé děti - Symboly velikonoc 
 
Velikonoční 
 zajíc 
Velikonoční zajíček je významnou figurkou . Jako ten, kdo přináší a schovává vajíčka, se objevil 
až v 17. století. V 19. století se začal objevovat nejen jako postava obrázkových knih, ale také ho 
objevil čokoládový a hračkářský průmysl, který z něj vytvořil symbolickou velikonoční postavu. Zajíc 
symbolizuje plodnost, proto je tak vhodné jeho spojení s jarními svátky. Na jaře jej čekalo hledání 
potravy a uchyloval se do blízkosti zahrad a lidských příbytků. Z toho důvodu byl také poblíž, když 
rodiče schovávali v zahradě vajíčka. Spojitost mezi zajícem a vejci byla tedy objasněna. Zajíc je 
také vhodnější ke schovávání velikonočních vajíček než slepice, neboť je hbitější a obratnější. A 
navíc dětí ví, že žádná slepice nesnáší obarvená vejce. Ukrývání vajíček je tedy objasněno a 
zároveň je vysvětlena role velikonočního zajíčka. 
 
 
 
Velikonoční 
Vejce 
 
Vejce symbolizuje nový život nebo znovuzrození. Z vejce se vyklube kuře, tedy z neživého objektu 



vznikne nový život. Velikonoční vejce je bezesporu nejznámějším symbolem velikonoc. Bývá 
malované nebo zdobené rozličnými materiály. Odkud však tento zvyk pochází? Vše souvisí se 40 
denním postním obdobím, které končí Bílou sobotou. V této době byla zakázána vajíčka a maso a 
všechny mléčné produkty. Ovšem v této době slepice pilně snášejí a vyvstával problém, co se 
všemi vejci. Díky uvaření se stala trvanlivější. Aby byla snadno rozlišitelná čerstvá a uvařená vejce, 
byla z počátku ta uvařená malována na červeno. Postupem času se začaly používat i další barvy 
a vajíčka byla zdobena různými způsoby. Tradici velikonočních vajíček můžeme vystopovat do 
doby 5 000 let před Kristem. Obvykle je hledání velikonočních vajec pro děti tím nejdůležitějším 
z celých 
velikonoc. 
  
 
 
 
 
 
Velikonoční 
Beránek 
 
Velikonoční beránek je vyjádřením čistoty a nevinnosti a je znamením života. V dřívějších dobách 
byl pro křesťany prvním pokrmem na den vzkříšení. Tato tradice vychází s oslavy židovského 
svátku Pesah (jeden z nejdůležitějších židovských svátků). Jehně bylo zabito jako poděkování 
Bohu. Dnes v Německu na velikonočních jídelních lístcích nalezneme vedle velikonočních vajec, 
velikonočního copu, velikonoční drůbeže také velikonočního beránka. Velikonoční beránek se 
připravuje z třeného těsta a peče ve speciální formě a tvoří významný velikonoční pokrm. 
  
 
 
Malování a zdobení velikonočních vajíček 
 
Zvyk, malovat či zdobit vejce, nijak nesouvisí s křesťanskými tradicemi. Vejce se barvila dlouho 
před zavedením křesťanských velikonočních svátků. Zdobení bylo odvozeno od toho, jaké 
prostředky měli lidé k dispozici. Naprosto unikátní způsob zdobení můžeme nalézt u Lužických 
Srbů. Ti si svoji tradici uchovávají již stovky let. Nejvíce se jí věnují Lužičtí Srbové žijící ve východní 
části od Saska k Polsku. Vajíčka bývají například ozdobena voskem, obarvena a vosk odstraněn. 
Tento postup je podle potřeby několikrát opakován. Výsledkem je jedinečně zdobené velikonoční 
vejce.  

 



Dolep správně do řady od největšího po nejmenší 

 



 

 

 

Najdi 15 rozdílů a zakroužkuj 

 



 

Najdi správnou cestu 

 

 



 

 Vyrobte si slepičku.. 

 

 

 

 



 

 

Vybarvi pečlivě dle zadání.. 

 

 

 

 

 



 

Vajíčka si můžeš vystřihnout, vybarvit a nalepit na špejli a píchnout třeba do květináče 

 

 

 

 



 

Dokreslete druhou půlku.. 

 

 



 

Najdi 5 rozdílů a zakroužkuj 

 

 



 

 

Vpravo dole vybarvi vajíčko červeně, vlevo nahoře modře, uprostřed vpravo zeleně, uprostřed dole 

žlutě, ostatní vajíčka si vybarvi jak se ti líbí. 

 

 



 

Pečlivě dokreslit obyčejnou tužkou,pozor na správný úchop tužky 

 



 

 

 

 

 



 

Nauč se jednu z básniček 

 

 

 

 



Cílem této distanční výuky je 

- Přiblížit dětem tradice a zvyky Velikonoc - svátků jara(koledování, výzdoba, zdobení 

vajíček, pečení) 

- Zapamatovat si krátké říkánky, koledy, rozpočítadla a reprodukovat je  

- Práce s materiály, barvami (vytvořit koláž, smíchat barvy) 

- Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného kritéria 

- Sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších 

smětech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve 

skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů 
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