
 Vážení rodiče a milé děti z červené třídy ☺ 

 

Všechny Vás opět moc zdravíme a doufáme, že se máte v rámci možností dobře. 

Také doufáme, že se pilným předškolákům daří plnit pracovní listy. Děkujeme 

všem, kteří nám zasíláte fotky z domácího tvoření. ☺  

Protože za svátek jara považujeme Velikonoce, které už jsou za rohem - 

v následujícím týdnu se tedy budeme věnovat tématu: 

„Zajíček šel koledovat“ 

V přípravě naleznete plno inspirací a námětů, které můžete s dětmi doma dělat. 

Připomínáme, že pro předškolní děti jsou povinné pracovní listy, které nám 

vypracované odevzdáte po návratu do MŠ. Příprava je určena pro všechny děti a 

my doufáme, že Vám bude dobrou inspirací. 

Pokud si nebudete vědět rady s nějakým úkolem a budete potřebovat poradit či 

něco vysvětlit – obraťte se na náš e-mail skolkabarevna@seznam.cz, nebo na 

tel. číslo 737 129 946 a my Vám rády pomůžeme či poradíme. ☺ 

 

Velikonoce se považují za svátky jara: 

- Lidé oslavovali Velikonoce, protože se radovali ze života. Po dlouhé zimě, 

kdy se jim těžko žilo - přišlo jaro. Sluníčko svítilo. Rodily se mláďátka. 

Obilí rostlo. Všechno bylo mladé, krásné a plné života. 

 
Tip na velikonoční osení: 

 Potřebujete: misku, hlínu, obilí (pšenice, ječmen, žito), trochu vody 

 Do misky nasypte hlínu (může být i z krtiny), nasypte obilí hustě vedle 

sebe, abyste měli krásné osení, posypte hlínou (asi 2 cm) a lehce zalijte 

vodou. Starejte se o něj každý den a sledujte změny. Nepřelévejte, aby 

obilí nezačalo plesnivět. Dejte misku na světlé a teplé místo, do 

Velikonoc by Vám osení mělo vyrůst. Pokud nechcete čekat týden, 

můžete si do skořápky od vajíček vysít řeřichu, klíčí rychleji. Osení se 

vysévalo jako symbol nového začátku a dobré úrody. 
 

mailto:skolkabarevna@seznam.cz


Nebo si můžete s dětmi vyrobit klíčící luštěniny: 

- Stačit vám bude miska s vodou a hrst hrášku (nebo jiné luštěniny). Hrášek 

jednoduše nasypete do misky a pravidelně vyměňujete vodu. Klíčky se 

objeví asi po dvou dnech. ☺ 

- Vše o klíčení semínek:https://www.youtube.com/watch?v=K41BB3bjJzY 

- A časosběr semínka: https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik 

 

Ví děti, co to znamená půst? 

- Velikonoce neznamenají jenom oblíbené koledování, které dětem 

přinese plné košíky dobrot. Svátky začínají už 40 dní před Velikonočním 

pondělím, a to půstem. (Víte co to znamená půst? Nechejte děti 

odpovídat)  

o Z jídelníčku lidé vynechávali některé potraviny (například maso, 

alkohol). Základním jídlem se tak staly luštěniny a obilniny. 

Důvodem půstu bylo pročistit tělo od masopustního hodování.  

o Dnes bychom mohli půst pojmout například jako období, kdy 

omezíme plýtvání s jídlem a spojit tak příjemné s užitečným. Děti si 

tyto zvyky uchovají a jistě s nimi budou pokračovat i v dospělosti.  

Můžete s dětmi vyzkoušet i logopedickou chvilku…: 

- Slepičky zobou zrní – špička jazyka za horní řezáky (kopeček) – ťuká – 

poté přidáme zvuk – na, na  

- Slepice – kokodák – otáčení ve stoje na místě s mírným upažením 

- Kohout – kykyryký – sepnuté ruce nad hlavou – hřebínek 

- Kuře – píp, píp, píp – špetkový úchop – palec, ukazovák, prostředník – 
zobák 

…Nebo dechová cvičení: 
 

- Kuřátka už chtějí ven – dřep, nádech nosem, při výdechu říkáme: „pích, 
pích, pích“ a pícháme prstíky kolem sebe 

- Kuřátka už jsou unavená – sed na patách, ruce pod hlavou, dlaně vzhůru 
a do nich obličej, nádech do břicha, výdech – stahujeme břicho a říkáme: 
„šššššššššš“  

- Kuřátka se učí pípat – dřep, ruce tvoří zobáček před ústy a říkáme: „píp, 
píp, píp.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=K41BB3bjJzY
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik


Pár tipů, jak na velikonoční vajíčka: 

1) Nejčastěji se vajíčka barvila ve vodě se slupkami z cibule. Vložila se do 

starých silonek, k tomu se přidal lísteček trávy nebo stromu, chvíli se to 

povařilo a vznikaly krásné obrázky. 

 

2) Víš, že můžeš vajíčka barvit i jídlem?  

 

o Kurkuma 

o Cibule 

o Řepa 

o Petržel 

o Zelí 

o Borůvky 

o Káva 

 

3) Vajíčka natřená lepidlem a obalená bavlnkou 
o https://koralky.stoklasa.cz/navod-na-kraslice-s-bavlnkou-x3697 

4) Vajíčka malovaná rozehřátým voskem 
o https://www.dama.cz/clanek/vajicka-malovana-voskem 

5) Další tipy: 

o https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-

vajicka-a-pomlazka-350/strakata-vajicka-4700 
o http://www.chytre-bydleni.cz/netradicni-techniky-zdobeni-

vajicek-o-kterych-jste-mozna-neslyseli?full_comments 
o https://www.youtube.com/watch?v=O6dfMngdPOA 
o https://www.koule.cz/novinky/10-tipu-jak-netradicne-nazdobit-

velikonocni-kraslice-61447-shtml/ 
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Seznamte děti se symboly Velikonoc, co k Velikonocům patří…: 

- Vajíčka/Kraslice 

 Co se vylíhne z vajíčka? Kuřátko. Takže ve vajíčku je vlastně 
schovaný nový život kuřátka. Na jaře se rodí spousta 
mláďátek různých zvířat. Proto lidé zdobili vajíčka, protože 
připomínají život. Po zimě všichni byli unavení a radovali se z 
nového života. A vajíčka to připomínají. Někteří dokonce 
věřili, že ozdobená vajíčka mají kouzelnou moc a budou je 
chránit po celý rok. Vyrobte si doma své vajíčka a udělejte si 
velikonoční výzdobu ☺ 

 Pár tipů na zdobení velikonočních vajíček: 
➢ https://blog.mall.cz/hobby/tipy-na-zdobeni-

velikonocnich-vajec-ktere-zvladnou-i-deti-707.html 
- Pomlázka 

 Proč se na Velikonoce plete pomlázka? V různých krajích se 
zvyky liší. Ale většinou kluci pletou pomlázku a potom chodí 
za děvčaty koledovat. Podle tradice díky tomu ženy budou 
mladé a krásné, jako jsou mladé jarní proutky. Někde na 
oplátku holky polévají kluky vodou, aby dobře rostli. Zkuste si 
uplést pomlázku ☺ 

 Tip jak na pletení velikonoční pomlázky: 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=Mv5MQFq7xiE 

- Zajíček 

 Tradici velikonočních zajíčků jsme zkopírovali od Němců a 
Američanů. Podle nich zajíček znamená mládí a život a na 
jaře zajíček pomáhá přivádět na svět všechna mláďátka. 
Běžte do přírody a sledujte probouzející se život ☺ 

- Mazanec 

 Co to je mazanec? Když se na mazanec podíváte shora, tak 
připomíná slunce. Je kulatý, žlutý a zářivý. Na jaře přestává 
být brzy tma a díky slunci všechno začíná růst a ožívat. Lidé 
pekli mazanec a tím se radovali ze slunce. Zkuste si i vy doma 
upéct mazanec ☺ 

 Tip na recept: 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=QXf2duQfqmA 
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Zábavné procvičování pusinky před naučením písničky/básničky: 
 

- Široce se usměj, tak, aby byly vidět zoubky 

- Nafoukni tváře, jako bys měl/a v puse vajíčko 

- Vajíčko se překuluje z jedné tváře do druhé – střídavě nafukuj levou a pravou tvář 

(Pamatuješ si, která strana je levá a která pravá? Pokud ne, vzpomeň si na 

roztažené dlaně před tělem.)  

- Našpul rty, jako bys chtěl/a dát někomu pusu 

- Otevři pusu co nejvíc to jde, jako když zíváš 

- Vyplázni jazyk a zkus se špičkou dotknout brady 

- Vyplázni jazyk a zkus se špičkou dotknout nosu ☺ 

- Otevři pusu a kmitej jazykem z levého koutku do pravého (jako když tikají hodiny) 

Seznamte děti s básničkou, kterou potom budou říkat u koledy: 

 

Koleda pro kluky:      Koleda pro holky: 

Hody, hody doprovody,     Kropenatá slepička 

dejte vejce malovaný!     snesla bílá vajíčka, 

Nedáte-li malovaný,      obarvím je, vymaluji, 

dejte aspoň bílý,      všechny chlapce podaruji, 

slepička vám snese jiný.     pentličky si nastříhám, 

       na pomlázku jim je dám. 

 
 

Můžete dětem pustit pohádku: 

- O zeleném vajíčku: https://www.youtube.com/watch?v=BbbLvVpqdsc 

o Otázky k pohádce:  

- Co chtěla slepička od kohoutka? (zelené vajíčko) 

- Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? (krůta, husa, špačci, drozd, skřivan, 

sova) 

- Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? (snáší 

– ptáčci; rodí živá mláďata – např. kočky, psi, krávy, kozy, ovce, koně,…) 

- Sehnal kohoutek zelené vajíčko? (ano, velikonoční kraslici od Alenky) 

- Jak to nakonec dopadlo? (slepička se na něj posadila a prasklo) 

- Zlobila se slepička? (Ne, usoudila, že bílá vajíčka jsou lepší, protože v nich jsou 

kuřátka. Zelená jsou prázdná.)  

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


Týden před Velikonocemi je výjimečný tím, že každý den má své jméno. 

Jmenují se podle toho, co speciálního se v ten den dělá: 

- Týden před Velikonocemi je typické vítání jara.  

o Lidé z domu vynášeli Morenu, se kterou jsme se seznamovali 

v minulé přípravě.  

o S Velikonocemi je ze stromů spojená vrba jíva, jinak nazývaná jako 

„kočičky“. Přečtěte dětem krátký příběh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vyrazte s dětmi na procházku, najděte zelenou nebo rozkvetlou 

větvičku, vezměte si ji domů a tam ji ozdobte. Můžete utrhnout 

břízu, kočičky, zlatý déšť… 

o Pozor ale! Kočičky (vrba jíva) jsou chráněné a jsou první potravou 

pro včeličky, proto ji trhejte co nejméně. ☺ 

o A takhle vypadají moje kočičky. ☺ Jakou výzdobu máte u vás 

doma?  

 

 

 

 



Modré pondělí a šedé úterý (29.3. a 30.3.) 
- Před Velikonocemi lidé uklízejí své domy a připravují se tak na svátky. 

- Šedému úterý se říká podle toho, že se v domě tak uklízelo, až se prášilo a 

všude bylo šedivo. 

- Využijte tyto dny na sváteční úklid a zapojte i vaše děti. ☺ 

 

Škaredá středa (31.3.) 
- Říká se, že kdo se na škaredu středu zamračí, bude se mračit celý rok. Proto je 

v tento den zakázáno se mračit a my si tak pojďme zazpívat a zatančit, ať 

máme dobrou náladu a nemračíme se na ostatní. ☺ 

- Na tomto odkazu najdeš písničku „Vajíčka“, na kterou si můžeš zatančit: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w 

 

Zelený čtvrtek (1.4.) 
- Na zelený čtvrtek jezte zelené jídlo, (špenát, brokolici, okurku, čerstvé 

bylinky,…) abyste nabrali sílu a vitamíny. V tento den můžeme naposledy slyšet 

kostelní zvony, které se zase rozezvoní až na Bílou sobotu. Podle legendy se 

říká, že „zvony odletěly do Říma“. Místo zvonů však můžeš slyšet zvuk 

řehtaček, které vyhánějí z domu vše zlé. Víš co to vůbec taková řehtačka je? 

Podívej se, jaký dělá zvuk:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-dDmYZCiwk 

 

Velký pátek (2.4.) 

- V tento den se má odpočívat a relaxovat. Říká se, že v tento den by se nemělo 

nikomu nic půjčovat, protože tyto předměty může někdo očarovat.  

 

Bílá sobota (3.4.) 

- V tento den můžete začít s výrobou velikonočních vajíček a s pletením 

pomlázky. ☺ Také se „navracejí zvony z Říma“, tudíž se opět rozezvoní v celé 

své kráse. ☺ 

 

Neděle – boží hod velikonoční (4.4.) 

- Neděle – od slova nedělat. Tento den je ve zvyku vzít si na sebe nové, hezké 

oblečení, už se neuklízí, maximálně se dopékají dobroty a malují vajíčka. 

- V tento den se chodí se na procházky, trhají se jarní květinky na ozdobu 

domu/bytu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=1-dDmYZCiwk


Velikonoční pondělí (5.4.) 

- Tento den se vyráží koledovat. Dívky jsou doma, mají připravená vajíčka a 

mašličky. Chlapci brzy ráno vyrážejí s pomlázkami a za doprovodu básniček, 

které se naučily, šlehají děvčata, aby byla krásná a zdravá. Ta jim za to na 

oplátku věnují malovaná vajíčka a na pomlázku jim uvazují mašličky. 

- Pokud chlapci přijdou po obědě, mohou je děvčata polít vodou. ☺ 

- Pro chlapce: 

o Před tím, než vyrazíš na pomlázku, zkontroluj si, že máš správně 

upletenou pomlázku, taštičku nebo košíček na koledu a zopakuj si 

básničku, ať si neuděláš ostudu a dostaneš krásná vajíčka. (Pokud budeš 

doma, vyšlehej alespoň maminku, babičku, sestru… ať jsou zdravé a 

krásné celý rok.) 

- Pro dívky: 

o Zkontroluj, že máš připravená malovaná vajíčka, mašličky, které navážeš 

klukům na pomlázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSPIRACE: 

VÝROBA 

VELIKONOČNÍHO 

PŘÁNÍČKA 

 

1) Použij šablonu vajíčka 

jako je na obrázku. 

(vyrob 2x) 

 

 

2) Nejdřív si rozstříhej 

barevné papíry na 

proužky. 

 

 

3) Poté do šablony vajíčka 

rozstříhané papíry 

naskládej tak, aby byly 

trochu nakřivo, aby se 

překrývaly. 

 

 

4) Použij hodně papírů, ať 

to máš veselejší ☺ 

 

 

5) Druhou šablonu 

vystřihni 

 

 

6) Papír z vystřihnutou 

šablonou přilep na 

svoje vajíčko 

 

 

7) Tadááá ☺ 

 

 

 

 



INSPIRACE: VÝROBA KUŘÁTKA 

1) Budete potřebovat ruličku od 

toaletního papíru 

 

2) Ruličku můžete obarvit 

žlutou temperou (pozor 

nepoužívejte moc vody – aby 

se vám nepomačkala), 

můžete obalit žlutou vlnou, 

olepit žlutou lepicí páskou… 

 

 

3) Z bílého papíru si vystřihněte 

„skořápku“ (viz. obrázek) 

 

 

4) „Skořápku“ přilepte na 

spodní část toaletní ruličky. 

 

 

5)  Namalujte si na žlutý papír 

dvě křidélka (viz. obrázek) 

 

 

6) Křídla přilepte na strany 

ruličky 

 

 

7) Vytvořte si zobáček (viz. 

obrázek) 

 

 

8) Zobák přilepte na horní část 

ruličky 

 

 

9) A už zbývá 

domalovat/dolepit očička ☺ 

 



Povinný PL: Obkresli přerušované čáry a pokračuj v dokreslení. Buď přesný. ☺  



Povinný PL: Nejdřív si obrázek vybarvi, poté rozstřihni podle čar a zamíchej. Rozstříhaný 
obrázek správně nalep na papír. ☺ 

 

  



Povinný PL: Hvězdička = žlutá, čtverec = červený, kruh = oranžový, kosočtverec = fialový, 

obdélník = modrý, trojúhelník = zelený ☺  



Povinný PL: Dokresli vajíčko podle návodu, poté si ho můžeš vybarvit ☺  



Vymaluj si obrázek, buď pečlivý, nepřetahuj a použij spoustu barviček. ☺  



Omalovánka ☺  



Omalovánka ☺ 


