
Týden 22. – 26.3.2021 Téma: Velikonoční pomlázka 

Ahojky holky, ahoj kluci! 

Máme za sebou tři týdny domácího učení a ještě malou chvilku nás to asi čeká, 

proto tady máte zase nachystáno nějaké učeníčko a tvořeníčko. 

Za 14 dní budou VELIKONOCE. Proto i vše, co tu najdete, se bude týkat jara a 

Velikonoc, které nás čekají… 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje 

zmrtvýchvstání Ježíška (Ježíše Krista). Dříve také byly Velikonoce svátky, které 

oslavovaly odchod zimy, příchod jara a probouzení přírody. 

Tento rok bude Velikonoční neděle 4. dubna a Velikonoční pondělí 5. dubna.  

Krásný příběh o Velikonocích a všem, co k nim patří, je Chaloupka na vršku - 

Jak se pomlázky ztratily  

a můžete se na něj společně kouknout na následujícím odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%C4

%9BPosledn%C3%AD 

 

1. Něco pro zvídavé - o posledním týdnu před Velikonocemi: 

Říká se mu PAŠIJOVÝ TÝDEN  

Modré pondělí – všední den. 

Žluté úterý - ve staveních se uklízelo.  

Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil 

celý rok.  

Zelený čtvrtek – v tento den se mělo jíst zelené jídlo, aby si každý udržel 

celoroční zdraví a svěžest. Také naposledy zvoní zvony a „odlétají do Říma“. 

Zvonění se nahradí hlukem řehtaček.  

Velký pátek – je dnem velkého smutku a ukřižování Krista. Držel se půst a 

dokonce se uhasil i oheň v kamnech.  

Bílá sobota – před kostely se zapalují a světí ohně. Pekl se chléb, nádivka s 

kopřivami a uzeným masem. Končí půst.  

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD


Velikonoční neděle – je to den zmrtvýchvstání Krista. V kostele se světí pokrmy – 

beránek, mazanec, vejce … 

Velikonoční pondělí – „červené“, patřilo pomlázce. Je to obyčej, kdy chlapci 

obcházeli domy a šlehali dívky, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za 

pomlázku byla malovaná vajíčka. 

 

2. Naučte se krátkou básničku … (I když klasická koleda a mrskání 

pomlázkou nebude, tak na maminku, kluci, nesmíte zapomenout a vyšlehat ji… ) 

 

Pro chlapce :  Upletl jsem pomlázku,  

hezčí nežli z obrázku.  

Všechny holky, které znám,  

navštívím a vymrskám.  

Než mi dají vajíčko,  

vyplatím je maličko.  

 

Pro děvčata : Kropenatá slepička, 

snesla bílá vajíčka.  

Obarvím je, vymaluji,  

všechny chlapce podaruji. 

Pentličky si nastříhám,  

na pomlázku jim je dám. 

 

 
3. Poslechněte si písničku o Velikonocích od téměř zapomenutého zpěváka 

Pavla Nováka, má krásné písničky pro děti…poslouchejte, ale hlavně si pořádně 

i zatancujte, ať je vám veselo.  

https://www.youtube.com/watch?v=vyphUDAF0FI&ab_channel=PavelNov%

C3%A1kD%C4%9ATEM 

 

4. Zkuste si zahrát didaktickou hru… Řekni to jinak - tvoření zdrobnělin… 

Rodiče dětem ukazují obrázky z následující strany a říkají: „Velký je dům, 

malý je … ? a dítě doplní: „domeček“ 

https://www.youtube.com/watch?v=vyphUDAF0FI&ab_channel=PavelNov%C3%A1kD%C4%9ATEM
https://www.youtube.com/watch?v=vyphUDAF0FI&ab_channel=PavelNov%C3%A1kD%C4%9ATEM


 ( kuře, dům, pták, kytka, brouk, holka, mrak, tráva, mašle, kapka, slunce, 

ovce, zajíc, prase, koš…. ) 

       

  

  

 
 

 

- Rozhlédněte se doma a můžete použít cokoliv dalšího, třeba: stůl, židle, 

talíř, sklenice, lžíce, nůž, okno, pes, kočka, auto, panna, kostka, hřeben, 

kartáč, vana atd… 



5. Najdete cestu od zajíčka ke košíčku s vajíčky? Nejprve si projeďte 

cestičku prstem a teprve potom pastelkou, zajíčka i vajíčka s košíčkem 

vymalujte. 

 

 

 



6. Na jaře se vrací ptáčci z teplých krajin, protože i u nás už začíná být teplo 

a sluníčko hřeje čím dál víc, brzy se tito ptáci objeví. Znáte alespoň některého 

ptáčka, co se sem vrací z teplých krajin? (čáp, vlaštovka, jiřička, skřivan, 

špaček, …),  

 

 

U této básničky se můžete i pěkně protáhnout: 

 

Čáp je velký pták,   (velký kruh před tělem) 

dělá klapy, klap.   (nataženýma rukama před tělem klapat) 

umí stát na jedné noze,  (stoj na jedné noze) 

umí létat po obloze.  (ruce jako křídla létají) 

Hnízdo staví na komíně,  (ruce nad hlavu vysoký komín) 

rozhlíží se po krajině.  (ruka k čelu, jako když koukáme do dálky) 

Pak si potichoučku počká,  

na žabičku u rybníčka.  (sednout do dřepu a pohupovat zadečkem) 

 

 

7. Zkuste si společně zahrát hru „Samá voda, přihořívá, hoří“ - vyhledání 

ukrytého předmětu. Můžete se inspirovat velikonočním zajíčkem, který pro 

děti schovává vajíčka. Dohodněte se, co budete schovávat (dohodněte si i 

pravidla, kde se bude schovávat a kde ne), zkuste nejprve tak, že vždy část 

předmětu musí být vidět, vysvětlete, co znamená samá voda – nic tu není, 

přihořívá – blíží se ke schované věci, hoří – dítě předmět našlo - „hurááááá“…. a 

pak už se jen pustit do hraní. Ten, kdo bude hledat, jde za dveře, druhý 

předmět schová, a navádí hledajícího v prostoru… Pokud najde, role se vymění. 

A pokud to zvládáte levou zadní      , dohodněte se, že nebude vidět žádná část 

předmětu. 



8. Dalším vaším úkolem bude vyhledat všechna písmena ze slova ČÁP a 

zakroužkovat je, nejprve písmena Č, poté Á a nakonec P: 

ČÁP  
Č       K       O      Á       P  

S    D     D      Č       Q    V 

   Á     Á      J      B      P  

Č    T       L      Č     D     O 

    P     Á      P     B     P     

Č     Á      Á      E     P     R 

     I      J       K    M     Č      

Á      P     G     C      S     Z 



9. Nezapomněli jsme na vás ani s písničkou. Na následujícím odkaze si ji s námi 

můžete zazpívat a naučit se ji: 

https://youtu.be/tFsR6baFRho 

 

https://youtu.be/tFsR6baFRho


10. Velikonoční počítání 

 



11. Najdi v každém řádku dvě stejná vajíčka a ty vybarvi. 

 



12.  A tady máte nějaké nápady na velikonoční tvoření:  

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK 
Co budete potřebovat: výkres nebo papír ve formátu A4 – bílý nebo barevný,  

3 ruličky od toaletního papíru, barvy nebo tekuté lepidlo, fixy, pastelky, třpytky 

POSTUP: 

1. Vezměte 3 ruličky od toaletního papíru a slepte je k sobě (viz obrázek). Ty, 

které budou uši, mírně splácněte. 

2. Na misku či malý talířek si nachystejte barvu. Namočte ruličky do barvy a 

obtiskněte na papír. A máte zajíčka. Udělejte zajíčků víc, aby jim nebylo smutno.  

3. Pokud použijete místo barvy tekuté lepidlo (třeba Herkules), tak otisk 

posypte třeba třpytkami, kokosem nebo celým mákem (to, co máte po ruce). 

4. Domalujte zajíčkům obličej.  

5. Podobným způsobem si můžete obtisknout i tulipány (viz druhý obrázek). 

6. Můžete domalovat travičku, kytičky nebo sluníčko.   

7. Nezapomeňte se nám pochlubit a poslat fotku svého výkresu ☺. 

 

 



VELIKONOČNÍ ZAHRÁDKA 

Co budete potřebovat: plato na vajíčka (libovolná velikost), špejle nebo tyčky od 

nanuků, barvy, štětec, kelímek na vodu, barevný papír, bílý papír, lepidlo, nůžky, 

knoflíky, třpytky, pastelky, fixy 

POSTUP: 

1. Vezměte plato od vajíček, nabarvěte ho barvami - k zahrádce se nejvíc hodí 

zelená nebo žlutá barva. To, jakou budete mít právě vy, je jen na vás ☺.  Nechte 

pořádně zaschnout. 

2. Nachystejte si kytičky pro svou zahrádku: špejle nebo tyčky od nanuků 

nabarvěte nebo nechte jen tak. Vystřihněte si kytičky a přilepte na špejle či 

tyčky. K přilepení můžete použít i tavnou pistoli (samozřejmě s pomocí maminky 

nebo jiných členů rodiny). Také můžete přilepit lepidlem, ale tak, že mezi dvě 

stejné kytičky natřené lepidlem, vložíte špejli. Kytičky si dozdobte třeba 

knoflíky, třpytkami, nebo jen fixou. Je to jen na vás ☺. 

3. Teď můžete svou zahrádku nazdobit vyrobenými kytičkami. Také můžete 

dolepit travičku, případně vložit barevná vajíčka.   

     

              

   



Stojánek na vajíčko – SLEPIČKA 

Slepičku si vymalujte. Pak vystřihněte po 

vyznačené silné čáře. Po přerušovaných čarách 

ohněte směrem dovnitř a ocásek zasuňte do sebe 

v nastřižených místech. Spodek slepičky 

(trojúhelníky) přilepte k sobě, aby vajíčko nemohlo 

vypadnout a dolepte hřebínek, zobáček, křidélka a 

peříčka. Teď už jen vložit vajíčko. Velikost šablony 

odpovídá na jedno vajíčko. 

 

 



13. Na tomto pracovním listu si opět procvičíte ručičku pro budoucí psaní. 

Pod každá vajíčka dokreslete hízdečka tak, jako u prvních vajíček. Obloučky  

dělejte nejlépe tužkou a opakujte vždy alespoň třikrát (tam, zpátky, tam) 

 



14. Tady máte trošku těžší úkol, u kterého vám určitě rádi pomůžou rodiče: 

 

zdroj: www.luciecernikova.cz 



15. Rozstříhejte obrázek zajíčka podle čar a zkuste ho znovu poskládat na papír 

a pak přilepit. 

 

 

 



16. A tady si zas můžete vybrat z několika omalovánek: 

         

zdroj: www.luciecernikova.cz 



 



 

 

 

 



 



 


