
Velikonoce

Jednoho slunečného dne přišel Zvídálka navštívit 

kamarád                       . Sedli si spolu pod veliký kaštan 

a poslouchali štěbetání sýkorek. Maminka svým ptáčátkům zrovna 

vyprávěla o jednom jarním svátku, kterému se říká Velikonoce. 

Skřítek a zajíček nastražili                    a se zatajeným dechem 

poslouchali. Na Velikonoce se prý dodržuje spousta zajímavých zvyklostí. 

Uklízejí a zdobí se všechny příbytky, do váziček se dávají takové 

větvičky s chundelatými kožíšky, kterým se říká           .

Peče se                               a holčičky malují a zdobí velikonoční vajíčka.

Kluci pletou pomlázky, a když holčičkám malým i velkým, mladým 

i starším na velikonoční pondělí                       jemně naplácají, 

polijí je troškou vody a řeknou velikonoční básničku, 

tak od nich dostanou malované vajíčko a stužku na pomlázku.

Ten svátek já dobře znám, povídal zajíček, moje maminka 

také zdobí                          . Ty se máš, posteskl si Zvídálek, 

já bych chtěl také dostat takové malované vajíčko a pentličku, 

ale nevím, jak se pomlázka plete.

Tak víš co, já ti se vším pomůžu, a pak můžeme vyrazit

koledovat za mojí maminkou, ta má vajíčka ze všech nejkrásnější.



Velikonoční kalendář – týden před Velikonocemi

Květná neděle - Lidé si dávají do váziček kočičky nebo jiné větvičky.

Modré pondělí – Zdobení domovů nebo sebe něčím modrým.

Šedé úterý – Velký úklid, aby bylo všude čisto a voňavo.

Škaredá středa – Lidé i děti, kteří se tento den škaredí a mračí, se prý budou 

mračit celý rok, tak nalaďte hezký úsměv 

Zelený čtvrtek  - Mají se jíst zelené rostliny a všechny rostliny i květiny se 

mají dobře zalít, děti také chodí zvonit zvonečky a řehtat řehtačkami.

Velký pátek – Má se mluvit tiše a hodně odpočívat. Poděkovat celé přírodě a 

naší mamince Zemi za všechny dary, které nám dává. Tento den je kouzelný, 

země se otvírá a ukazuje skryté poklady. 

Bílá sobota - Lidé se oblékají do bílého šatu a rozsvěcují bílé svíce. 

Velikonoční neděle - Lidé se setkávají a společně oslavují zpěvem, tancem a 

jídlem. Dívky barví vajíčka a kluci pletou pomlázky. 

Velikonoční pondělí  - Kluci chodí koledovat od domu k domu. Říkají 

velikonoční básničky a každou holčičku, dívku nebo ženu poplácají 

pomlázkou, aby omládla a polijí jí vodou, aby neuschla. Holky jim za jejich 

vyšupání dávají barevná vajíčka.



Co nepatří k Velikonocům



„Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný”.

Velikonoční říkanky

Přišlo jaro, slunce svítí, 

v zahradách je plno kvítí.

Co to ptáci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.



Kachňátko

Pomůcky: žlutý, bílý a oranžový 
papír A4, nůžky, lepidlo, černý fix

• Polož žlutý papír na šířku, přelož 
a rozstřihni

• Přelož znovu v 1/3 a zastřihni 
rohy do kulata

• Překládej zbylé 2/3 jako 
harmoniku

• Na oranžový papír nakresli nohy 
a zobák, zobák přelož na půl, 
aby se dal otvírat, vystřihni

• Na bílý papír nakresli oči, 
doprostřed fixem panenky 
a vystřihni

• Na žlutý papír nakresli křídla a 
chocholku, vystřihni

• Vše nalep na tělo kachňátka

TIP: Pokud nemáš žádný barevný 
papír, použij bílý, vystřižený zobák, 
chocholku a nohy vybarvi 
pastelkami na červeno a máš místo 
kachňátka slepičku 



Úkoly skřítka Zvídálka:

1. Přečti si společně s rodiči pohádku 

a doplňuj slova místo obrázků.

2. Zkus dodržovat velikonoční kalendář, zvyklosti

z velikonoční neděle letos prosím vynechej.

Víš co je to řehtačka, obrázek ti pomůže.

3. Nejprve pojmenuj všechny obrázky, pak vezmi pastelky a 

červeně škrtni to, co nepatří k Velikonocům a zeleně zakroužkuj 

to, co tam patří. 

Můžeš slovíčka vytleskat, spočítat slabiky a určit první a 

poslední hlásku.

4. Nauč se jednu krátkou velikonoční říkanku, budeš ji 

na velikonoční pondělí potřebovat 

5. Vyrob si kachňátko nebo slepičku dle návodu.

Moc se těšíme, na fotky tvých výrobků a obrázků, 

tvoje paní učitelky a skřítek Zvídálek.


