
VESELÉ VELIKONOCE 

IV. Distanční výuka pro V. třídu „KOŤÁTKA“ 

 od 25. 3. do 8. 4. 2021 

(termín odevzdání 8. 4. 2021)

Projekt: „  Hody, hody doprovody“
„Jarní povídání“- VELIKONOCE

Tento  týden  si  budeme  povídat  o  Velikonocích.  Velikonoce  jsou

nejvýznamnějším křesťanským svátkem,  který oslavuje  zmrtvýchvstání

Ježíška (Ježíše  Krista).  Dříve  také  byly  Velikonoce  svátky,  které

oslavovaly příchod jara.

Jedná se o svátky, který nemají pevné datum, ale jsou to tzv. pohyblivé svátky.

Jejich datum se mění podle data prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Tento 

rok bude Velikonoční neděle 4. dubna a Velikonoční pondělí 5. dubna. 

Těmto dnům předchází pátek 2. dubna, tzv. Velký pátek.
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SVATÝ TÝDEN

Květná neděle (28.3.)
Škaredá středa (31.3.) - vymetají se saze z příbytků, tzn. uklízí se domácnost 
Zelený čtvrtek (1.4.) - v tento den by se měla jíst jen zelená strava (zelenina) 
Velký pátek (2.4.) - připomínka smrti a ukřižování Ježíška (Ježíše Krista)
Bílá sobota (3.4.) - skončením Bílé soboty končí půst
Velikonoční neděle (4.4.) - Kristus vstal z mrtvých za svítání, v tento den se pečou např. 
velikonoční beránci
Velikonoční pondělí (5.4) - tento den je velikonoční pomlázka
Bílá neděle (11.4.)

ZVYKY A TRADICE VELIKONOCE

velikonoční beránek = velikonoční beránek je symbolem oběti, tedy Ježíše, který se obětoval

velikonoční vajíčka = nabarvená vajíčka dávají dívky chlapcům, kteří přijdou koledovat

POMLÁZKA

Vyšlehaná dívka pomlázkou od chlapce dle tradice zůstane po celá rok zdravá a plodná. 

Pomlázka se plete z čerstvých vrbových proutků, protože jen tak budou dívky plné síly a 

mladosti.

2



1. Úkol: „Nauč se jednu z těchto básniček“ (odeslat) 

HODY, HODY DOPROVODY
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

HODY, HODY DOPROVODY 2
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.

KOLEDNÍČEK

Já jsem malý koledníček,přišel jsem si pro trojníček,
trojníček mi dejte, nic se mi nesmějte.

* trojníček = drobná mince, grešle

3



2. Úkol: Nauč se „Velikonoční písničku“ (odeslat) 
Odkaz na písničku i s povídáním: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs
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3. Úkol: „Pohybová chvilka“ – vyber si jednu pohybovou 
říkanku a pošli nám ji ☺(odeslat)

Při práci s dětmi je potřeba nezapomínat zařazovat pohybové 
aktivity, protože děti si potřebují protáhnout své ručičky, nožičky, a i celé tělíčko. Je 
dobré střídat aktivity. Např. učení a pohyb.

Ale jak to udělat, aby to bylo zábavné? Využijte např. cvičení s říkankou.

NAŠE MALÁ SLEPIČKA

Naše malá slepička snáší pěkná 
vajíčka. Vajíčka si srovnáme, 
a potom je prodáme.

KOHOUT A SLEPIČKA

Kohout křičí kykyryký a slepička 
kokodák. 
Taťka kohout zobe zrní a slepička
zrovna tak.

KUTÁLÍ SE VAJÍČKO

Kutálí se vajíčko, 

podej mi ho Haničko. 
Hanička se ohla, 
pomlázka se prohla.

- spojit prsty nad hlavou,
- spojit palce a ukazováky,
- tanec dlaní: dlaně na sebe a otáčíme jimi

- klapeme zobáčky, které si uděláme z dlaní

- dřepneme si a ťukáme prsty o zem

- napodobujeme kutálení, tak že motáme 
předloktím

- natáhneme dlaň
- ohneme se
- zvedneme se a tleskáme
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4. Úkol: „Matematické hrátky“  

SPOJ VAJÍČKA PODLE ČÍSLA A BARVY

na výrobu vajíček budeme potřebovat: 

- barevné papíry
- nůžky
- černý fix

výroba vajíček:

- z barevných papírů si vyrobíme takový počet vajíček, do kolika chceme s dětmi počítat

- na vajíčka do horní části napíšeme číslo, do dolní části uděláme podle čísla příslušný
počet teček

- vajíčka rozstřihneme na dvě části, kdy na jedné části bude číslo, na druhé tečky

průběh činnosti:

- promícháme rozstřižená vajíčka
- děti spojují vajíčka podle čísla a také barvy
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5. Úkol: „Procvič si svou hlavičku“

VELIKONOČNÍ PUZZLE

na výrobu puzzle budeme potřebovat:

- papír
- nůžky
- černý fix
- pastelky

výroba puzzle:

- namalujeme si vajíčko
- vystřihneme ho
- černým fixem ohraničíme okraj vajíčka
- z vajíčka uděláme kraslici
- kraslici rozstříháme na puzzle

průběh činnosti: rozstříhané puzzle necháme dětem poskládat. Nebo také můžete dítěti 
nechat volnou ruku při vybarvování velikonočního vajíčka, poté vystřihněte a nechte ho 
vajíčko poskládat. 
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6. Úkol: „Najdi správné vajíčko a dokresli ho“ (odevzdat)
Pracovní list č. 1  - podepiš se  vlevo dole
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7. Úkol: „Vybarvi tolik vajíček, kolik uvádí číslo“ 
(odevzdat)
Pracovní list č. 2  - podepiš se  vlevo dole
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8. Úkol: „Pomoc králíčkovi najít cestu domů“ (odevzdat)
Pracovní list č. 3  - podepiš se  vlevo dole
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9. Úkol: Grafomotorika – „Vajíčko“  (odevzdat)
Grafomotorický list č. 4  - podepiš se vlevo dole
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10. Úkol: „Namaluj si vajíčka“ (odeslat)
Namaluj si vyfouknutá nebo uvařená vajíčka na skořápku podle tvé 

fantazie, těšíme se na fotky či videa ☺

11. Úkol: „Šikovné ručičky mám – Ovečka“  (odevzdat)

OVEČKA DO KVĚTINÁČE

budete potřebovat:

- vatu
- vatové tamponky
- špejli
- tavící pistoli nebo lepidlo
- nůžky
- černý fix

výroba ovečky (foto návod):
 z vaty si vytvoříme malé kuličky
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2. z barevného papíru si vystřihneme hlavu, nohy a ocásek pro ovečku, z 
bílého papíru vystřihneme dvě oči, které dokreslíme

3. ze přední strany vatového tamponku nalepíme ovečce hlavu

4. ze zadní strany nalepíme ovečce ocas a dvě nohy
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5. zadní stranu ovečky připevníme tavící pistolí ke špejli

6. A JE HOTOVO!
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D  OBROVOLNÉ   AKTIVITY

V závěru bychom Vám ještě doporučily, co byste mohli v těchto dnech s dětmi dělat, 
např můžete:

zasít osení
upéct beránka

RECEPT NA BERÁNKA

Milé děti,
pokud budou mít rodiče čas, můžete si velikonočního beránka upéct pomocí obrázkového 
receptu, který jsem pro vás připravila. Nemusíte nic vážit, bude vám stačit hrníček a lžíce 
Určitě poproste rodiče o pomoc, hlavně až budete dávat beránka do trouby, která je moooooc 
horká!

Budete potřebovat:

 3 ks vejce
 1 hrnek rostlinného oleje
 1 hrnek mléka
 1 balíček vanilkového cukru
 2 hrnky polohrubé mouky
 1 balíček prášku do pečiva
 1 hrnek cukru krupice
 moučkový cukr na posypání
 lentilky, nebo rozinky na místo očí

Těšíme se na vás, pokud si s námi chcete dál hrát, stačí jen odepsat.                 
Vaše pí. ředitelka Laďka, pí. učitelka Anička a pí. učitelka Pája
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