
Distanční výuka 5. a 6. týden 

Téma: Velikonoce 

 

Čekají nás velikonoční prázdniny a sváteční dny, proto tentokrát rozdělíme 

úkoly do dvou týdnů. Chceme vás vyzvat k pobytu venku a tak jsme pro vás 

připravili Jarní „OKRUŽNÍ“ pátračku. 

 

 Nejdříve něco o Velikonocích 

  
Jak slavili Velikonoce naše babičky a dědečkové? 
Na Velikonoce se připravovali již celý týden před Velikonocemi. Naši předkové 
dodržovali různé tradice a zvyky. Každý den v týdnu před Velikonocemi měli lidé 
pojmenovaný a dodržovali nějaký zvyk, který se k němu vztahoval. 

o Modré pondělí – začínal se jarní úklid ve všech domovech. 
o Šedivé úterý – musely se vymést pavučiny ze všech koutů v domech. 
o Škaredá středa – lidé se nesměli na sebe mračit (škaredit), aby se 

potom na sebe nemračili každou středu po celý rok. 
o Zelený čtvrtek – lidé jedli jídlo, které mělo zelenou barvu, třeba špenát 

nebo zelí. Věřili, že pak budou zdraví celý rok. 
o Velký pátek – ráno si chodili lidé omývat nohy rosou, aby byli celý rok 

chráněni před nemocemi. Lidé věřili, že se tento den otvírají poklady 
ukryté v zemi. Tento den se nesmělo nic dělat se zemí a lidé nesměli nic 
půjčovat druhým, aby ta věc pak nebyla očarovaná. 

o Bílá sobota – začínaly se plést velikonoční pomlázky. 
o Neděle velikonoční neboli Boží hod velikonoční – tento den se pekli 

beránci, zdobila se vajíčka, dělaly se pokrmy z vajec, chystal se sváteční 
stůl na Velikonoční pondělí. 

o Velikonoční pondělí je stejné jako dnes, chlapci chodili koledovat a 
děvčata dávala chlapcům koledu – vejce. Věřilo se, že když chlapec dívku 
vyšlehá pomlázkou, bude dívka zdravá po celý rok. 

  
I když dnes mnohé zvyky nedodržujeme, některé si můžeme s dětmi 
vyzkoušet, např. urovnat a uklidit hračky v pokojíčku, roztřídit zamíchané části 
stavebnic a skládaček, ve středu vyhlásit „usmívací den“, ve čtvrtek k obědu 
špenát… 
Zapamatoval/a sis některý den? 



 

 Pokus se vyrobit obří vajíčko z různých věcí a stavebnic, které máte doma 
 

 
 

       
 

 Vyrob velikonoční ozdobu například do osení, pokud sis jej zasadil/a 

    

  



Nápadů pro inspiraci jistě najdete plno. Třeba i tady 

https://www.dovadenik.cz/post/velikono%C4%8Dn%C3%AD-

vaj%C3%AD%C4%8Dka-9-kr%C3%A1t-jinak 

Nazdobte si vajíčka. Technik se nabízí plno. Můžete je polepovat nastříhaným 

ubrouskem, zdobit zrníčky, kousky krepového papíru, malovat na ně 

temperovou barvou nebo je nazdobit úplně jinak. 

 Pro ty, co rádi pomáhají v kuchyni, máme na konci obrázkový návod na 

pečení buchty. 

 (Recept je jednoduchý: 2 vejce, 250ml hrnek cukru, hrnek mléka, půl hrnku 

oleje, dva hrnky polohrubé mouky, prášek do pečiva. Dejte na vymazaný a 

moukou vysypaný středně velký plech. Buchtu můžete vylepšit, když na syrové 

těsto naskládáte např. ovoce z kompotu, nebo po upečení ozdobíte rozpuštěnou 

čokoládou. Pečte na180st. Asi 30 minut. Dětem suroviny pouze nachystejte a 

nechte je pracovat podle návodu co nejvíc samostatně. Mísu zvolte raději větší.) 

 Pro objevitele tu máme vajíčkový pokus https://www.alik.cz/a/zabavna-

fyzika-gumove-vajicko  

 Zahrajte si Kimovu hru.  Kim hrál tuto hru během svého výcviku na 

špiona. No a trochu špioni budete při naší jarní pátračce. 

 https://www.cms-srdicko.cz/online/Kimova%20hra.pdf  

 Můžete zkusit i něco takového  

                                          
 

 Uhodneš hádanky? 

Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se 
nesluší / kohout / 
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka. / kuřátko / 
Je soudeček bez obrouček, je v něm dvojí víno, a přece se nesmíchá. / vejce / 
Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne 
sluníčko. / vajíčko / 

https://www.dovadenik.cz/post/velikono%C4%8Dn%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dka-9-kr%C3%A1t-jinak
https://www.dovadenik.cz/post/velikono%C4%8Dn%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dka-9-kr%C3%A1t-jinak
https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-gumove-vajicko
https://www.alik.cz/a/zabavna-fyzika-gumove-vajicko
https://www.cms-srdicko.cz/online/Kimova%20hra.pdf


 No a nezapomeňte na velikonoční koledu. Hody, hody doprovody už asi 

znáte, tak zkuste novou. 

Pro holky                                                          

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluju, 

všechny chlapce obdaruju. 

Pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

Pro kluky 

Upletl jsem pomlázku,  

je hezčí než z obrázku. 

Všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

 Další nápad na zábavu: Připevni čistý papír třeba na ledničku, vezmi tužku 

a kresli to, co ti někdo jiný bude kreslit prstem na záda. 

 Nebo přilepte papír zespoda stolku a kresli vleže 

 Nebo přilepte papír na zem, dej si tužku mezi prsty u nohy a nakresli 

sluníčko 

 Vezměte křídy a nakreslete něco hezkého na chodník. 

 Nakreslete skákacího panáka a užijte si skákání 

 No a hlavně!!!!!!!!! Vyrazte všichni na naši JARNÍ „OKRUŽNÍ“ PÁTRAČKU 

Pokyny ke hře budou zvlášť na webu školky. Nesnažte se ji stihnout za jeden 

den! 

 

 A k Velikonocům máte od nás ještě jeden speciální dárek. Otevřít jej 

můžete na tomto odkazu 

https://www.youtube.com/watch?v=F2mnECIhqAs . K videu je připojeno 

i pár otázek. 

 Nezapomínejte na naše čtené pohádky. Každý všední den je jedna nová. 

 

 Přejeme všem KRÁSNÉ VELIKONOCE! 

 

 

 

 Pokud vás baví pracovní listy, můžete si zdarma stáhnout tři jarní e-booky 

na této stránce dole  https://e-predskolaci.cz/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2mnECIhqAs
https://e-predskolaci.cz/


 

 

Udělej ohrádku vždy kolem tří zajíců 
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