
Týden 29.3.–1.4.2021  Téma: Hody, hody doprovody 

Ahojky holky, ahoj kluci! 

Moc se nám po vás stýská. Tento týden už jsou Velikonoce, tak vám nebudeme 

dávat tolik úkolů, ale přidáme víc námětů na tvoření, vyrábění výzdoby a činností, 

které vám mohou velikonoční období zpříjemnit. A možná se už druhý týden po 

Velikonocích uvidíme! 

1. Jak už jsme si minue říkali, na modré pondělí (letos 29.3.) se dříve 

nepracovalo, ale začínalo se s velkým jarním úklidem a přípravou na Velikonoce. 

Už jsme zaseli řeřichu a teď je nejvyšší čas na osení. 

Příprava osení: 

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

Do misky nasypte hlínu (může být i z krtiny), nasypejte 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. Osení se vysévalo jako symbol nového začátku a dobré úrody. 

ZÁPICH DO OSENÍ: 

Abyste osení měli pěkně veselé, vyrobte si do něj zápich. Můžete si vymyslet 

vlastní nebo použít nějaké obrázky z následující přílohy. Obrázek vybarvěte, 

vystřihněte a nalepte lepicí páskou na špejli a zapíchněte do osení… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



2. Tady máte jeden „zajíčkový“ úkol na procvičení zrakového vnímání.  

Každý velikonoční zajíček má svého úplně stejného kamaráda, jenom jeden 

zajíček je tady sám. Najdete ho? Stejné zajíčky spojte čarou a samotného 

zajíčka zakroužkujte. 

 

 



3. A tady si zas procvičte, jak umíte dobře počítat. 

Dokreslete tolik vajíček, aby jich v každém košíčku bylo 6. 

 



4. Ani tento týden jsme na vás nezapomněli s pěknou velikonoční písničkou, 

kterou si s námi můžete zazpívat na následujícím odkazu: 

https://youtu.be/B3_gUYCUxKM 

 

 

https://youtu.be/B3_gUYCUxKM


5. V písničce se zpívá, že vrbové proutky jsou na pomlázku. Ale jak se vlastně 

taková pomlázka plete? S tím vám bude muset pomoct někdo dospělý. A třeba se 

vám k tomu bude hodit tento návod: 

 

 



6. A na následujícím videu je postup na výrobu krásného beránka, kuřátka nebo 

zajíčka z papíru: 

https://www.youtube.com/watch?v=lHy88unDVdE 

 

 

   

 

7. A abyste neměli beránka jen papírového, můžete si ho i upéct podle 

následujícího receptu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHy88unDVdE


 



8. Kdo by se chtěl naučit i nějakou jinou velikonoční básničku, může si vybrat 

z těchto: 

 



9. A tady opět procvičte ručku pro budoucí psaní – opis tiskacích písmen. Snažte 

se co nejpřesněji a hezky od linky k lince. A hlavně nezapomínejte na správný 

úchop tužky – špetkový (třemi prsty, prsteníček a malíček jsou schované v dlani)  



10. K Velikonocům neodmyslitelně patří malování vajíček. A to může být zábava 

pro celou rodinu. Proto jsme připravili varianty, které jsou jednoduché a výsledek 

je přesto výborný.  

Přírodní barvení vajíček: 

Co budeme potřebovat: Vajíčka, hrnec, cibulové slupky, silonka, nit nebo bavlnka, 

kytičky, mletá káva, červené zelí, červená řepa…. 

Postup: 

Do většího hrnce dáme slupky z cibule (nebo tu surovinu, kterou chceme barvit). 

Vajíčka ozdobíme lístky trávy nebo kytičkami a vložíme do punčochy, zavážeme 

nití nebo bavlnkou aby nám vajíčka nevypadla a dekorace držela na svém místě. 

Takhle připravená vejce vložíme do hrnce, přidáme ocet a uvaříme. 

          



Zdobení kraslic voskem 

Co budeme potřebovat: vyfouklá vajíčka, voskovky, kalíšek na roztavení vosku, 

špendlík, tužka s gumou, barva na vajíčka, stuha na pověšení 

Postup: 

Nabarvíme si vajíčka barvou, nebo necháme jen tak. Voskovky si roztavíme 

v horké lázni. Do gumy na tužce zapíchneme špendlík a pak jej namáčíme do 

vosku. Malujeme tvary, které se nám líbí. 

                  

Barvení vajíček lakem na nehty 

Co budeme potřebovat: vajíčka uvařená natvrdo, laky na nehty – nejlépe 

pastelové barvy, kelímek s vodou 

Postup: 

Do kelímku s vodou kapeme laky na nehty. Poté vezmeme vajíčka a namáčíme je 

do vody s lakem a těšíme se na výsledek. 

 



Zdobení vajíček ubrouskovou metodou 

Co budeme potřebovat: vajíčka uvařená natvrdo, ubrousky s jarním nebo 

velikonočním vzorem, nůžky, štětec, lepidlo – Herkules 

Postup:  

Z ubrousků si vystřihneme zajímavé vzory a začneme je lepit na vajíčka. 

Nalepené obrázky znovu přetřeme lepidlem. 

 

                  

 



Sopečná vejce 

Co budeme potřebovat: vejce uvařená natvrdo, potravinářská barviva, ocet, sodu, 

štětce, kalíšky, talíř nebo mísu na vodu 

Postup: 

Smícháme zhruba lžičku sody, pár lžic vody a barvivo. Konzistenci dle libosti. 

Vezmeme štětec a začneme malovat. Nalejeme ocet na špičku vejce a 

pozorujeme sopečné erupce. 

Malovat vejce a soptit můžeme víckrát za sebou, dokud vajíčko není dokonalé. 

  

 

 

 



Kraslice zdobené skořápkovou mozaikou 

Co budeme potřebovat: vyfouklá vajíčka, skořápky z vajíček (můžou být i 

nabarvené), lepidlo 

Postup: 

Vyfouklá vajíčka potíráme lepidlem a přikládáme rozbité skořápky do tvarů, nebo 

jen tak. 

            

 

 

 



Barvení vajíček rýží 

Co budeme potřebovat: vajíčka uvařená natvrdo, barva na vajíčka nebo 

potravinářská barva, rýže 

Postup: 

Rýži v misce nebo kelímku nabarvíme a potom v ní pěkně vajíčko vykoupeme. 

Barevná rýže nám dokáže na vajíčku vytvořit velmi pěkné vzory. 

 

   

 



11. Protáhněte si tělo s velikonoční jógou: 

 



 

 

 



12. A ještě pro ty, co rádi malují, na výběr několik velikonočních omalovánek: 

 

 



 

 

 

 



 



 

Použité zdroje: www.pinterest.com, www.luciecernikova.cz  

http://www.pinterest.com/
http://www.luciecernikova.cz/


 

 



 


