
Těšíme se na Velikonoce 29. 3 – 1. 4. 2021 

Naše milé KOMETKY, moc vás opět zdravíme a těšíme se na další týden 

– tentokrát jarní velikonoční týden! 

Velikonoce jsou svátky, které oslavují příchod JARA. Příroda se po 

dlouhé zimě probouzí, objevují se první kytičky, travička. Ptáčci staví 

hnízda, snáší vajíčka a vyvádí svoje mláďata. Stejně tak spousta dalších 

zvířátek. Objevují se první včeličky a motýlci. Někteří z vás nám poslali 

fotky, jak pátráte po jaru nebo jarně tvoříte. Koukněte na web – jarní 

fotky zde brzo naleznete. Také máme ve videogalerii nové karnevalové 

video. 

Děti, už jste viděly první včeličky? A kdo viděl motýlka? Já viděla včera 

na zahradě žluťáska. 

 Na tento velikonoční čas jsme si pro vás připravily průvodce 

celým velikonočním týdnem, den za dnem od Květné neděle až 

po Velikonoční pondělí. 

V příloze č. 1 najdete povídání o jednotlivých dnech a také pracovní 

list, kde si můžeš splnění úkolu na jednotlivé dny vždy označit. 

 Jak Velikonoce vypadaly  v minulosti? Jaké tradice lidé 

dodržovali? Co je to vlastně TRADICE? Znáte nějaké tradice i vy? 

Tedy něco, co dodržujete každý rok na Velikonoce vy, co každý 

rok připravujete k jídlu, jak si každý rok o Velikonocích zdobíte 

váš domov? 

Jak slavíte Velikonoce u vás doma? 

A jak vypadaly Velikonoce v chaloupce na vršku? Pozorně se dívej, 

abyste uměly odpovědět na tyto otázky: 

1) Co by se stalo, kdyby kluci nevymrskali holky na Velikonoce? 

2) Jak vypadá řehtačka? 

3) K čemu se používá jidášek? 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

 Abychom si na velikonoce něco veselého a jarního vyrobili, 

posíláme návod na výrobu veselého barevného vajíčka. (Příloha 

č. 2 k vytištění) 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


 

                                                 

                   Vybarvěte obrázky.                                                        Vystřihněte obrázky.                

 

                                                    Přehněte obrázky a slepte k sobě jednou půlkou.                       

                                          

Na prázdnou stránku nakreslete vlastní obrázek. 

Vajíčkem můžete listovat jako knížkou. 



 Jaro a Velikonoce oslavují všechna mláďátka, která se právě na 

jaře narodí. Najdeš pět rozdílů u slepičky? (Prac. list č. 3). 

 

 A co kuřátka, podaří se jim rozbít skořápku vajíčka a dostat se 

ven na svět? (Prac. list č. 4) 

 

 Každé slepičce se narodí jiný počet kuřátek. Kuřátka rozstříhej a 

správně nalep podle čísla, která má slepička na křídle. (Prac. list 

č. 5) 

 

 Co je to KRASLICE? Je to krásně a hlavně s láskou namalované 

vajíčko, které děvčata obdarují velikonoční koledníky, kteří je 

vymrskají čerstvě upletenou pomlázkou! Domalujte i vy kraslici! 

(Prac. list č. 6) 

 

 Co když vám teď řeknu, že venku chumelí, všude je plno sněhu a 

odpoledne půjdu na běžky. Je to pravda nebo si z vás dělám 

Apríla?  

V pracovním listě 7 a 8 jsme si pohrály se slovy. Tak si to pěkně užijte 

a nenechte se hlavně napálit! 

 

 Kometky, umíte velikonoční koledu? 

Tady pro vás nějaké máme: 

Koledování                                                                                                 

Zpívám, zpívám koledu, 

Jak to nejlíp dovedu. 

Ať vajíčka malovaná 

máte pro mě nachystaná. 

Stačí mi i jediné, 

Štěstí vás pak nemine. 



 

Koleda                                                                                                        

Hody, hody, doprovody,  

zbavíme vás nepohody!  

Nedáte-li hrstku zrní,  

poroste vám tady trní! 

 Nedáte-li mazanec,  

kůň vám šlápne na palec.  

Nedáte-li kraslici,  

liška vám sní slepici. 

 

Velikonoční pro holky 

Kropenatá slepička  

snesla bílá vajíčka,  

obarvím je, vymaluji,  

všechny chlapce podaruji,  

pentličky si nastříhám, 

 na pomlázku jim je dám. 

 

 

Milé holky, milí kluci, milí rodiče, 

přejeme Vám krásné barevné a usměvavé Velikonoce, ať máte radost 

z příchodu jara a naberete sílu z jarního sluníčka! 

Mějte se moc krásně. 

Vaše paní učitelky 

 Irena a Marcela 

 

 



Zasaď si něco jarního zeleného – třeba řeřichu, ta stihne vyrůst do Velikonoc, 

můžeš si jí i sníst na Zelený čtvrtek! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inspirace velikonoční zajíček.

 



Příloha č. 1 (2 strany)



 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 k vytištění – veselé barevné vajíčko 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 

 

 

 

 

 

 



 

Prac. list č. 4  

Podaří se kuřátkům rozbít skořápku a dostat se ven na svět. 

 

 

 



 

 

Pracovní list č. 5 

 

 

 



 

 

Pracovní list č. 6 

 

 

 



Příloha č. 7

Doplňování rýmu 

Rodiče ti přečtou hádanku, ty podle rýmu doplň správné slovo. 

 

Hrom při bouřce zní jak třesk, 

světlo v nebi, to je _ _ _ _ . 

 

V posteli si klidně lež. 

Když se ale přikrýt chceš, 

kdo na tebe čeká? 

Přece teplá _ _ _ _ . 

 

Na podzim s ním kluci rádi  

na větrné louce řádí. 

Letí vzhůru do oblak, 

z papíru je tenhle _ _ _ _ . 

 

Kam dá žena, když je venku,  

kapesník a peněženku? 

Nela, Klárka, Adélka 

ví, že to je  _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Na košili pro tátu 

barevnou dej _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Vítr vlezl do komína. 

Co je slyšet?  _ _ _ _ _ _ _. 

 

Kutálí se stále pryč 

fotbalistům jejich _ _ _ . 

 

Malá je, šedivá, 

v chalupách přebývá. 

Ke kočce však nechce blíž, 

bojí se jak každá _ _ _ . 

 

Kdy jde nejlíp šití? 

Když máš jehlu s _ _ _ _ . 

 

Chceš proud vody z vrchu? 

V koupelně pusť _ _ _ _ _. 

 

Při psaní tvá služka 

bývá černá _ _ _ _ _. 

 

Kdo přenáší hlasu tón? 

Přístroj zvaný _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Kdo papíru střihne růžky? 

Jsou to jistě ostré _ _ _ _ _ . 

 

Kolem těla lano točíš, 

v pravou chvíli přes něj skočíš. 

Koho z vás to napadalo? 

pro děti je _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 



Příloha č. 8 

APRÍLOVÉ HÁDANKY 

Rozhodni, zda je to pravda nebo si z tebe někdo dělá 

APRÍLA!!! Popros rodiče, ať ti věty přečtou. Pokud uslyšíš, že 

si z tebe někdo dělá legraci, zavolej nahlas: „APRÍL!“ 

 

1. Mám dvě nohy, umím mňoukat a jsem štěňátko. 

 

2. Jsem zelená, umím skákat i kvákat a jsem žába. 

 

3. Na Velikonoce budeme péct vánočku a zdobit stromeček. 

 

4. V sobotu a v neděli chodíme do školky. 

 

5. Na jaře kvetou sněženky, bledulky a tulipány. 

 

6. O Velikonocích pletou holky pomlázky. Kluci si pro ně 

připravují krásně malovaná vajíčka. 

 

7.  Moje maminka je slepička a tatínek kohout, mám žlutou 

barvu, 2 nohy a jsem kachňátko. 

 

8. Na jaře se příroda připravuje na zimu. 

 
 


