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Milé družinové děti, 
 

víte, jaký svátek nás právě teď čeká? Ano, Velikonoce. Těšíte se na tyto svátky jara? 

Svátek Velikonoce je spojený s vítáním jara se slaví každý rok a patří k nim mnoho 

zvyků a tradic. Připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na březen nebo 

duben. Křesťané spojují Velikonoce s osobou Ježíše Krista. Jejich slovanský název 

souvisí se vzkříšením Krista na „velkou noc“. V souvislosti s jarní rovnodenností 

mohou mít tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.    

 Na velikonoční pondělí ráno se chodí koledovat. Chlapci vyšlehají děvčata pomlázkou 

vyrobenou z vrbových proutků. Toto šlehání má dát dívkám zdraví a radost po celý 

rok. Děvčata pak chlapcům uvazovala stuhu na pomlázku. Podle barvy pak mohli 

chlapci poznat, jaké city k nim dívka chová. Rudá představovala náklonnost a lásku, 

žlutá odmítnutí, modrá naději a zelená dávala najevo sympatie. V různých regionech 

se mohou zvyky lišit, někde chodí s pomlázkou děvčata v úterý nebo polévají chlapce 

vodou.            

 K tradicím patří také barvení a zdobení vajec, výroba a posílání velikonočních přání. 

Důležité jsou také říkanky a básničky jako součást koledy. K těmto svátkům také patří 

oblíbená a tradiční jídla např. mazanec, beránek, nádivka …  

 Přináším Vám různé tvoření, malování, pracovní listy, pohádky, básničky, písničky i 

omalovánky spojené právě s Velikonocemi.  

 Všechny práce mi můžete posílat na můj email – markova.skola@losenice.cz 

Moc se těším a doufám, že již brzy si budeme povídat i vyrábět zase společně. Mějte 

se krásně, bohatou pomlázku a ať nám ty holčičky neuschnou.  

Vaše paní učitelka ze školní družiny Natálie Marková 
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Hádanky 

 
Stojí paní na palouku, bílý závoj na klobouku. 

 

 

 

 

Malá žlutá kulička pípá: „Mami, hledej 

zrníčka.“ 

 
 

Stojí babice rozcuchaná velice. Když přijdou 

časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do 

vody spadne. 
 

 

 

Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, 

rozložil a odletěl. 

 
 

Slepička je snese, zajíček donese, 

pohladí vaše srdíčka… Co je to? 
 

 
 



 



Důležité dny Velikonoc 
 



Tradice Velikonoc 

 
 

Květná neděle – den, kdy se v kostele světí kočičky a zelené ratolesti. 

Připomínka příjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Posvěcené kočičky měly dle 

lidové tradice magickou moc. 

 
Modré pondělí – z pohledu křesťanství neměl tento den žádný zvláštní význam. 

Hospodyně zpravidla začínaly s úklidem domácností. 

 
Šedé úterý – ani šedivé úterý nemá žádný zvláštní význam. Podle tradice se v 

tento den měly z domu vymést pavučiny, a v některých staveních se dokonce 

bílilo. 

 
Škaredá středa – i v tento den se uklízel celý dům a hlavně se vymetaly komíny. 

Odtud také pramení další pojmenování: sazometná středa nebo také černá středa. 

 
Zelený čtvrtek – podle tradice byste v tento den měli sníst něco zeleného, to vám 

zaručí pro celý příští rok zdraví. Hospodyně na zelený čtvrtek pekly tradiční 

velikonoční pečivo jidáše. V tento den se naposledy rozeznívají zvony a pak 

symbolicky „odletí do Říma“ a utichnou. 

 
Velký pátek – tento den je opředen velkou magií, řadou pověr a tradičních 

zvyklostí. Byl to den, kdy byl ukřižován a do hrobu uložen Ježíš Kristus. Podle 

pohanských pověr se nesmělo prát prádlo, ani hýbat se zemí. Kdo chtěl přijít 

k bohatství, věřil, že skály na Velký pátek vydávají své podklady. Zvony, které v 

tento den mlčely, byly nahrazeny řehtačkami. 

 
Bílá sobota – den nesoucí se ve znamení smutku. Věřící truchlili nad smrtí 

Ježíšovou. Nekonaly se bohoslužby. V tento den se symbolicky ve staveních 



uhasil oheň a důkladně se vymetla kamna, aby se založil oheň nový, čistý. V 

sobotní podvečer se „navrací zvony z Říma“, aby se v neděli rozezněly a 

zvěstovaly novinu Kristova vzkříšení. Hospodyně pekly mazance a beránka. 

 
Neděle - Boží hod Velikonoční – noc ze soboty na neděli je označována jako 

„velká noc“, odtud také pramení název Velikonoce. V tu dobu vstal Ježíš 

zázračně z mrtvých. Skončila doba přísného půstu a nastala doba veselí a radosti. 

Ráno se odnášely tradiční velikonoční pokrmy posvětit do kostela. Pletly se 

pomlázky a barvila velikonoční vajíčka. 

 
Velikonoční pondělí – tento den se nese ve znamení ryze pohanských tradic. 

Všude se konalo dlouho očekávané veselí - chodilo se s pomlázkami na koledu, 

koledovala se obarvená vajíčka. Vyšlehání proutkem mělo dívkám zajistit 

svěžest, mládí a plodnost. 

 

 
 



Tvoření 

Origami zajíček 

Pomůcky: 

- barevný papír (čtverec) 

- na ozdobení: oči, nosík, fix 

Postup: 

- připravte si papír ve čtvercovém 

formátu 

- čtverec přehněte napůl na trojúhelník a jeho delší spojenou stranu zahněte 

o cca 1cm (cca desetinu) 

- pak oba cípy po stranách přehněte v půli trojúhelníku nahoru k hornímu 

cípu. Nahoře vzniknou uši 

- Dolní cíp založte ke středu (podstava, na které bude zajíček stát) 

- Otočte. Horní cíp přehněte dozadu, aby vynikla ouška 

- Máte hotovo a teď stačí zajíčka ozdobit, vybarvit, dolepit nebo nakreslit 

oči, čumáček a pusu 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2kx0qoi92po 

https://www.youtube.com/watch?v=2kx0qoi92po


Zápich do květináče 

Pomůcky: 

- fixy nebo pastelky 

- nůžky 

- lepidlo 

- špejle 

- lepicí pásku 

- vytisknutý obrázek (najdete v příloze) 

 

Postup: 

Obrázek zajíčka, kuřátka, kačenky, ovečky a kytičky vystřihneme a pomalujeme 

pastelkami a fixami a poté připevníme zezadu lepicí páskou na špejle. Hotovými 

zápichy následně můžeme ozdobit květináč s jarními květinami, velikonoční 

osení, případně je naaranžovat do vázy. 
 

 

 

 



 

Velikonoční přání 

Najdete v příloze 

 

 
Návod na výrobu: 

- Vytiskněte přání jednostranně na papír 

- Přání od sebe rozstřihněte v místě předkreslené čáry 

- Přáníčka přeložte napůl- vytvořte otevírací přání 

- Vymalujte si je, dozdobte 

- Dovnitř napište věnování a zašlete ho někomu blízkému 
 

 

 
 

 

 

 

 



Básničky 
 
 

 

 

 



Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 
Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

 
Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

 
Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 



Pohádky 

 
 

Chaloupka na vršku - Jak se pomlázky ztratily 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&t=119s 

 

 

Spejbl a Hurvínek - Hurvínkova pomlázka 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o&t=36s 

 

 

Pat & Mat - Velikonoční vajíčko 

https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

 

 

O velikonočním vajíčku 

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc 

 

 

Šmoulové - Šmoulí velikonoční speciál 

https://www.youtube.com/watch?v=RAz3hZNwsdc 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A
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Písničky 
 

 

 
 



 



Pohádka 

O ZELENÉM VAJÍČKU 

Eduard Petiška 

Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko, řekla slepička kohoutkovi. 

Kdopak to kdy slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka, polekal se 

kohoutek. Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči, řekla umíněná slepička. 

Kohoutek šel hledat zelené vajíčko. 

Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelné vajíčko? Ale kohoutku, kde bych 

vzala zelená vajíčka? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má. Šel kohoutek k tetě huse. 

Teto huso, nemáte zelená vajíčka? I ty jeden kohoutku, snad se mi neposmíváš? 

Copak snáším zelená vajíčka? Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí 

přinesl zelené vajíčko. Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko. 

Šel kohoutek ke špačkům. Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené 

vajíčko, nemáte nějaké? Kdepak bychom je vzali, říkali špačkové, ale zeptej se 

drozda, snad ví o zeleném vajíčku. 

Šel kohoutek k drozdovi. Prosím pěkně, drozde, slepička mě posílá pro zelené 

vajíčko, nemáš nějaká? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků a nikde 

nemají zelené vajíčko. Nemáš-li je, aspoň mi poraď A drozd odpověděl: 

Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej. 

Šel kohoutek ke skřivánkovi. Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? 

Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem byl u paní krůty, u tety 

husy, u špačků i u drozda, a nikde jsem zelené vajíčko nedostal. Skřivánek se 

zamyslil a povídá: Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li 

zelené vajíčko u ní, nikde jej nenajdeš. 

Šel kohoutek k babičce sově. Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené 

vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem byl u paní krůty, u 

tety husy, u špačků, u drozda, u skřivánka, a nikde jsem zelené vajíčko nedostal. 

Babička sova ospale zamrká a povídá: Taková vejce neznám. Vrať se domů a 

řekni slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka. 



Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční 

kraslice a dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené. 

Frrrrr – vyletí kohout na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce. To 

je krása, kohoutku, raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. 

Vajíčko pod ní křupne a zbydou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm 

není. Bílá vajíčka jsou přece jen lepší, povídá slepička, aspoň víme, že se z nich 

vylíhne kuřátko. 

A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko. 
 

 

 

 

 

 



Jak na zdobení velikonočních kraslic? 

 
 

Zdobení kraslic 

https://www.ceskevelikonoce.cz/barveni-vajicek/ 
 

 

 

KÁJA A BAMBULÁČEK ☼ - Barvíme velikonoční vajíčka 

https://www.youtube.com/watch?v=Wgt25nkgt8o&t=201s 
 

 

 

 

 

Cvičení 

 
 

Sobíkovo cvičení pro děti III. plné Velikonoc 

https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk 

 

Cvičení pro děti - O velikonočním zajíci 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9vCUXRB_E 
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