
Úkoly č. 8, 9, 10, 11. 

Ahoj děti! 

Tak jak se Vám podařily minulé úkoly? Dokutálel se Vám koblížek opravdu až do lesa? 

Jestlipak si pamatujete, které zvířátko potká v lese jako první? Že zajíčka? Možná to 

bude dnes trošku jinak! Tak poslouchejte! 

Když se koblížek dokutálel na kraj lesa, potkal zajíčka. Nebyl to ale vůbec obyčejný 

zajíček, byl to velikonoční zajíček! Na zádech nesl nůši plnou malovaných vajíček a 

povídá: 

„Ach ty voňavý koblížku, kde ses tady vykutálel?“ 

Koblížek si myslel, že má na něj zajíček chuť a povídá: „Nejez mě, zajíčku, zazpívám ti 

písničku.” Zajíček nastražil uši a koblížek se dal do zpěvu: 

„Já koblížek, koblížek, 

na sýpce metený, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okénku chlazený. 

 

Dědečkovi jsem utekl,  

babičce jsem utekl,  

a tobě, zajíčku,  

uteču taky!”  

„Počkej, počkej, mě se vůbec nemusíš bát, já tě nechci sníst, nemusíš mi utíkat! Moc 

hezky zpíváš, koblížku. Ale já také umím krásnou písničku, poslouchej!“ a velikonoční 

zajíček začal zpívat svoji písničku: 

„Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl kopu vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dala jetelíčka, 

a já řekl ne, ne, ne.  



Tam na břehu za potokem, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem 

malovaná vajíčka.“ 

Koblížkovi se zajíčkova písnička také moc líbila, hezky mu ji pochválil. Zajíček se 

rozloučil s koblížkem, zamával mu a hop a skok přes potok, honem, už aby byl u 

strýčka králíčka.  

Koblížkovi ještě dlouho vrtalo v hlavě, proč měl zajíček plnou nůši malovaných vajíček. 

Vy to děti víte?  

Je to tak, protože brzy budou Velikonoce. A víte, jaká vajíčka měl zajíček v nůši? Že 

ne? Když splníte další úkoly, určitě na to přijdete!  

Tak ať se Vám zase vše podaří. Přejeme Vám i Vašim rodičům a prarodičům krásné 

Velikonoce, hlavně buďte všichni zdraví! 

Vaše třídní učitelky. 

   8. Velikonoční zajíček 

Když spojíte všechny tečky, vykoukne na Vás zajíček. Hezky si ho vybarvěte. Podle 

obrázku pak můžete sami zajíčka nakreslit. Naučte se také jeho písničku, kterou 

zpíval koblížkovi (melodii si můžete vymyslet). 

„Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl kopu vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dala jetelíčka, 

a já řekl ne, ne, ne.  

Tam na břehu za potokem, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem 

malovaná vajíčka.“ 



 

9. Hledej velikonoční obrázky 

Poradíte koblížkovi, které obrázky patří k Velikonocům? Můžete je zakroužkovat a 

vybarvit.  Pozor, nespleťte to s Vánocemi! 

 

10. Hledání stejných dvojic 

Taková vajíčka měl zajíček ve své nůši. Najděte na obrázku vždy dvě stejná vajíčka a 

úplně stejně je také vybarvěte. Vyberte si na to veselé pastelky! Kdo z Vás je dokáže 

spočítat? 

 

11. Zdobení vajíčka 

Jedno velké vajíčko si ozdobte podle předkresleného vzoru, pokračujte v něm vždy až 

do konce řádku. Vezměte si na to obyčejnou tužku nebo černou pastelku. Jednotlivé 

proužky si pak také můžete vybarvit. To uvidíte, jak bude pruhované vajíčko krásné a 

veselé! 

 

 



 



 



 



 



 



Výtvarné náměty na Velikonoce 
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