
 
 
 
 
Ahoj, moc tě ze školky zdravíme   
Těšíš se na další úkoly z Korálku? My moc doufáme, že ano  tak tady jsou  
 
Jestlipak víš co nás teď brzy čeká…přemýšlíš?? 
Dáme ti malou nápovědu.. 
 
Jsou to svátky jara… 
Kdy: 

 pečeme beránka 
 malujeme vajíčka 
 kluci chodí na koledu 

                    ……. 
Určitě už víš jsou to VELIKONOCE. 
A o nich si budeme dnes povídat  
 
1. ÚKOL 

 Přečti si s rodiči povídání v rámečku   
 

 
 
 
 
 



 
 Prohlédni si obrázek a zkus mamince/tatínkovi popsat co na něm vidíš a co se ti na 

něm líbí/ nelíbí  
 Popros rodiče, aby ti přečetli názvy svátečních dnů a povídání o nich  Zvládneš si 

něco zapamatovat? 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



Tak a teď si společně malinko přiblížíme známé velikonoční tradice a zvyky   
U každého tě čeká popis co vlastně znamená a také nějaké ty úkoly   
Ať nám to čekání na Velikonoce pěkně uteče. 
 
POMLÁZKA A VAJÍČKA 
 

 Pomlázka a barevná vajíčka jsou nejznámější znaky Velikonoc. 
 Pomlázka by měla být vlastnoručně upletená z vrbových proutků a ozdobená 

stuhami. 
 Proutky natrhané z mladé vrby prý přinášejí zdraví a mládí. 
 Vajíčka jsou odměnou za vyšlehání pomlázkou. 
 Vajíčka se zdobí a malují různými způsoby. 

                                                                  

 
 
ÚKOLY PRO TEBE: 
 

 Vystřihni si z papíru vajíčko a dle své fantazie si ho ozdob  
 

 
 
 
 

 S rodiči vyzkoušej nějakou techniku barvení vajec, tady máme pár nápadů jak na 
to, ale fantazii a možnostem se meze nekladou  
 

      https://g.cz/seat-10-unikatnich-zpusobu-barveni-vajec-ktere-urcite-nedela-vase-  
sousedka/ 
 
 

 
 



 Najdeš stejná vajíčka v řádku? 
 

 
 

 
 
 

 
 



KOLEDOVÁNÍ A VELIKONOČNÍ ŘÍKANKY A BÁSNIČKY  
 
Koledování a Velikonoce to rozhodně patří k sobě. 
Kluky to moc baví, ale co holky? Ty se před pomlázkou možná trochu klepou, ale i tak, 
připraví vajíčka (malovaná nebo čokoládová) a koledníky s pěknou koledou vítají  
A ta která byla vyšlehaná, bude určitě zdravá a mladá celý příští rok  
 
Letos nás všechny čekají jiné Velikonoce. Pořád kolem nás lítá ten rošťák vir, který nám 
nedovoluje chodit moc ven a vidět se s kamarády, ale nezoufej, i tak si Velikonoce určitě 
užiješ a koledování si můžeš vyzkoušet s dalšími úkoly  
 
ÚKOLY PRO TEBE:  

 
 Na koledu se chodí jen s pořádnou říkankou  Tak se pojď s námi jednu naučit  

 

 
 



 Jak se plete pomlázka? No řeknu ti, není to taková legrace jako samotné  
koledování  Ale určitě to s rodiči zkus  
Pomlázka se plete z vrbového proutí, ale je možné, že se pro proutky ven teď 
nedostaneš (ten vir by zasloužil pomlázkou, viď?), tak si můžeš zkusit pletení 
třeba z provázků  
A jak vlastně vypadá ta vrba, na které rostou ty správné proutky? 
Koukni: 

 
 
A kde ji najdeš?  
Roste podél vody  
 
A tady už se podívej na slíbený návod a pojď si to pletení vyzkoušet. 
 
1. Vyber s rodiči 8 nejrovnějších proutků a seřízněte je do stejné délky. Připravte    
si jeden tenký proutek na svázání – můžete použít i provázek. 
 

 



 
2. Začněte rukojetí – 8 proutků dejte k sobě a slabším proutkem nebo provázkem 
je omotejte. 
 

     
 
3. Rozdělte si pruty na polovinu 

 
 
4. Vnější proutek z pravé strany přetáhněte vrchem na levou stranu a zasuňte 
doprostřed mezi 4 proutky nalevo. Spodem ho protáhněte zpátky napravo, ale 
zařaďte jej na vnitřní stranu. 
Stejný postup proveďte z levé strany a pak zase napravo.  
Strany pravidelně střídejte až po konec prutů.  
Dodržujte přesné pořadí a hlídejte si pořadí prutů, jinak pomlázka nebude mít 
hezký pravidelný tvar.  
Po každém propletení pomlázku pořádně utáhněte. 
 

 
 
5. Jakmile se budete blížit ke konci, vpleťte tenký proutek, provázek nebo 
rovnou mašli, kterou pomlázku navrchu svážete k sobě. 
TRAMTADADÁÁÁ POMLÁZKA JE NA SVĚTĚ  



 
 

 
POLÉVÁNÍ VODOU 
 
Tak jestli kluky baví koledování, holky zase baví polévání vodou  
A co to vlastně je?  
Co myslíš? 
Po velikonočním pondělí někde vyšlehaná děvčata polévají vodou chlapce  zní to 
legračně, viď? Ale ty to raději nezkoušej, pro tebe jsme si připravili jiné parády s vodou  
 
ÚKOLY PRO TEBE: 
 

 Pokus s vodou 
 

Připrav si igelitový pytlík a různé dobře ořezané pastelky. 
 

 
 
 



 
 
Nalij do pytlíku vodu a pytlík nahoře zavaž. 
 

 
 

Vezmi pastelky a pytlík jimi skrz na skrz propíchej. 
 

 
 

Hotovo?  Voda nikde nevytéká, viď? 
 

 
 



 Přelévání vody 
 

Popros maminku/ tatínka o mističku s vodou, kelímek a lžičku. 
Postupně pomocí lžičky přelij vodu z mističky do kelímku a můžeš i zpátky  
 

 
 
 
ŘEHTAČKY A KLAPAČKY 
 
Řehtačky a klapačky nahrazovaly zvony. 
Řehtačky i klapačky jsou různé – malé do ruky, ale i hodně velké, dokonce tak, že se vozí na 
trakaři. 
A jak taková řehtačka  vypadá? 
 
Podívej: 

ŘECHTAČKA 



    KLAPAČKA 
 
ÚKOL PRO TEBE: 
 
Řehtačka i klapačka můžou také udělat parádní doprovod k písničkám   
Jestli nemáš doma řehtačku nebo klapačku nevadí, nechte fantazii volný prostor a využijte 
vařečky, pokličky nebo třeba pastelky a zkuste jimi doprovodit písničku, kterou ti posíláme: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w&fbclid=IwAR3fY7L0Q5nbsjtAQeq1W7VOR
bgyL7eS7P_mkLeUPyRiqk638maDDrwx_2Y  
 
BERÁNEK A ZAJÍČEK 
 
Velikonoční beránek je tradiční pečivo.  
Jako symbol má beránek původ už v dávných pradávných dobách, kdy byl beran svátečním 
jídlem, ale protože jeho maso bylo drahé, jedlo se pečivo ve tvaru beránka a tento zvyk 
zůstal až do dnešní doby  
Chutná ti beránek?? 
 
Zajíček je velikonoční symbol s původem v Německu, to je země hned vedle naší České 
republiky , vznik této tradice má několik vysvětlení.  
Podle jednoho se zajíc často pohyboval okolo lidských obydlí a hledal tam potravu, podle 
jiného se dříve o Velikonocích pekl chléb ve tvaru zajíce a doprostřed se pokládalo uvařené 
vajíčko. 
Co si myslíš ty?? Jak to s tím zajíčkem bylo  ? 
 
ÚKOLY PRO TEBE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Slož si svého zajíčka  

 
 

 Proměníš se doma v zajíčka?? Můžeš zkusit vyrobit jednoduchou masku 
 

 
 

 
 

 
 



 Zkusíš s maminkou upéct velikonočního beránka? 
 

Recept podle R. Vaňka: 
 

         SUROVINY: 

                 350 g polohrubé mouky 

                 300 g cukru krupice 

           170 g másla a na vymazání formy 

           100 ml mléka 

                 4 vejce 

                 1 prášek do pečiva 

                 hrubá mouka na vysypání formy 

                   

 POSTUP: 

1. Troubu rozehřejeme na 160 °C. Formu na beránka důkladně vymažeme máslem a 
vysypeme hrubou moukou. 
 
2. Mouku smícháme s práškem do pečiva. Máslo utřeme s cukrem do pěny, vmícháme vejce 
a mléko a nakonec mouku s práškem do pečiva.                                                                                                             

3. Těsto vlijeme do připravené formy, vložíme do rozehřáté trouby a pečeme 60 minut. 

4. Hotového beránka necháme zchladnout ve formě a teprve poté ho vyklopíme. Můžeme 
potřít čokoládovou polevou. 

 

 



VYSÉVÁNÍ OBILÍ 

Vysévání obilí symbolizuje začátek jara a tím i zemědělských prací.  

V dnešní době se ale vysévá už před Velikonocemi spíš tráva nebo případně nějaké obilí do 
nízké misky s hlínou, vzklíčené – ideálně krátce před velikonočními svátky – se pak zdobí 
kraslicemi.  

Obilí vytváří i krásnou velikonoční dekoraci. 

ÚKOL PRO TEBE: 

 Zkusíš si s rodiči zasadit obilí? Víš jak na to? Ne? Tak mi ti to povíme  

Do misky nasypte nejméně 5 cm silnou vrstvu hlíny (zahradní zeminy, kompostu, 
jakéhokoli prodávaného substrátu, poslouží i pěkně nakypřená zemina z krtince, 
která při pokojové teplotě pookřála). 

Krátkodobě pěstované osení se obejde bez odtokového otvoru v nádobě a bez 
podmisky. To poskytuje větší svobodu ve výběru nádoby pro osení – může to být 
jakákoli keramická či kameninová miska, košíček vystlaný folií, nebo dokonce 
vaječné skořápky. Je třeba však zeminu udržovat pouze vlhkou, nikoli příliš mokrou, 
aby klíčící obilí nezahnívalo. Na dno můžete vložit vrstvu drenáže, která přemokření 
brání (drobný štěrk, perlit).  

Na lehce urovnaný substrát vysejte obilí, jednotlivé obilky by měly být těsně vedle 
sebe, aby bylo osení pěkně husté. Poté je zasypete 2 cm vrstvou zeminy, aby mělo 
rostoucí osení stabilitu a směřovalo co nejdéle vzhůru. 

Čím více světla mu dopřejeme, tím bude zelenější – místo na okenním parapetu je 
ideální.  

 

   

 

Tak to byly nejznámější velikonoční tradice a zvyky a teď ještě pár velikonočních úkolů, které 
jsme ti připravili  : 



 

 PEČENÍ VELIKONOČNÍCH SUŠENEK 

Suroviny: 

210 g hladké mouky 

140 g másla 

70 g mletého cukru 

2 žloutky 

1 lžičku citronové kůry 

1 lžičku přírodní vanilkový extrakt (lze vynechat, my daly vanilkový cukr  ) 

Lentilky na zdobení 

Postup: 

Do mísy si odvážíme mouku, cukr, přidáme citronovou kůru, přírodní vanilkový extrakt 
(vanilkový cukr), 2 žloutky a studené máslo přímo z lednice, nakrájené na kostky. 

Rukama spojíme všechny přísady do hladkého těsta. 
                                                                                              

 
              

Těsto zabalíme do folie a dáme odpočinout do lednice. 



 

Vyndáme těsto z lednice, vyválíme a vykrajujeme různé motivy, které můžeme dozdobit dle 
fantazie lentilkami   
 

  

 
 
Velikonoční sušenky pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C cca 8 – 10 minut. Jakmile začnou 
růžovět okraje, vyndáme z trouby. 
 
Dobrou chuť  
 
 
 
 
 
 



 KARTY CESTY K SOBĚ 
I tentokrát ti posíláme krásnou kartu   

      Zkuste si jí s rodiči prohlédnout a popovídat si o tom: 
 

 co se vám na ní líbí? 
 co na kartě vidíš? 
 co si myslíš, že vám karta říká? 
 

    

 



 
 JÁJA PÁJA 
Představ si, že do třídy Sluníček chodí také Jája a Pája.  
Jája je moc hodná a šikovná holčička, za to Pája je občas pěkný rošťák, žádná lumpárna 
mu není cizí a tak ho s dětmi učíme a hlavně mu ukazujeme, jak se má ve školce i mimo ní 
chovat. 
 

 
 
Když jsme dnes přišly do školky, slyšely jsme tichounké naříkání a představ si, byla to Jája. 
 

 
 



Co myslíš, že se jí mohlo asi tak stát? 
(necháme prostor, ať děti vymýšlí) 
 
No jo, Pája zase zapomněl na slušné chování, možní to bude tím, že už dlouho do školky 
nechodí žádné hodné děti a on má čas vymýšlet lumpačíny. 
Takže Pája viděl, že si Jája hraje s hezkou kostičkou a chtěl jí taky. 
 
Co měl Pája udělat, aby mu Jája kostičku půjčila? 

             (děti vymýšlí) 

            A tak ten rošťák přišel a bez dovolení Jáje kostičku vzal a když jí Jája chtěla zpátky, tak jí b          
bouchnul do ruky. 

            Co udělal Pája špatně? 
            (děti vymýšlí) 
   
            Teď Jája pláče a Pája kouká a už ani nemá z kostičky radost. 
 
            Proč asi nemá Pája už z kostičky radost? 
            (děti vymýšlí) 
            Co myslíte, že by mohlo pomoct? 
            (děti vymýšlí) 
 
            Zkus dokončit příběh  
 

 
 

 Velikonoční omalovánka 
Vybarvi si velikonoční omalovánku  a jestli doma nemáš tiskárnu, vůbec nevadí a zkus 
nakreslit nebo namalovat jakýkoli velikonoční obrázek  
        

                                

           



 

 

           



 

                   

Posíláme na závěr pracovní listy  ale nezapomeň, že nemusíš dělat vše, vyber si třeba to, co se 
ti bude nejvíce líbit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 
 
 





 
 
 
                   
 



 


