
Milé děti, vážení rodiče, 

přejeme vám krásný dobrý den. Hned v úvodu nám dovolte poděkovat všem, kdo jste poslali 

fotografie s žabkami do naší „žabičkové výzvy“. Obrázků s krásnými žabkami se sešlo 

opravdu hodně a myslíme si, že vznikla krásná galerie vašich prací. Byli jste moc šikovní, 

tvořiví a nápadití! Rodičům též patří velký dík za spolupráci      . Žabka Povídalka měla 

z vašich obrázků velikánskou radost a už není vůbec smutná. Prozradila nám, že se na vás 

moc těší (stejně jako my) a věří, že bude brzy zase dobře. I my tomu věříme a doufáme, že se 

se všemi brzy ve zdraví setkáme! Venku už to konečně vypadá na opravdové jaro, sluníčko 

více svítí a vše se zdá být hned veselejší. Svátky jara se blíží mílovými kroky, ba spíše skoky a 

mnoho z vás už také poslalo obrázky z velikonočního tvoření. V tomto dopise vám 

nabídneme několik aktivit k tématu Velikonoc. Budeme se těšit na další várku 

„velikonočních“ obrázků, na které založíme nové album na rajčeti – „Velikonoce, duben“. 

Doufejme, že to bude již poslední „speciální“ album a pak už se budeme fotit zase společně 

v naší krásné školičce.  

Milé děti, vážení rodiče, dávejte na sebe pozor, užívejte si společných chvil, choďte do 

přírody, poslouchejte ptáčky, pozorujte jarní přírodu (již jsme viděli i motýlky, včelky, různé 

druhy květin..), zahrajte si nějakou pěknou hru… Nezapomeňte také občas procvičit pusinku, 

jazýček      . 

Přidáváme pár slov od naší Povídalky:                                                                                                

Ahoooj milé dětičky,  

dík za krásné žabičky! 

Všechny velmi hezké jsou, 

radost z nich mám velikou! 

Šikovní jste převelice,  

nebudu už smutná více! 

Hanička i  Ivuška,  

šeptají mi do ouška:  

„Nezapomeň, Povídalko,  

pochválit i mamku s taťkou!  

Dětem jistě pomáhali, 

kousek práce udělali..“ 

Je to tak a ne jinak, 

i když slunce zakryl mrak, 

na lepší se blýská časy, 



slunce češe zlaté vlasy. 

Aby krásně zazářilo 

na ty naše dětičky, milované Žabičky, 

až zas po té přestávce,  

budou běhat v zahrádce.  

Bude zase všude hned  

plno smíchu, jásání. 

Venku bude vonět med, 

u včeliček schovaný. 

A to slunce na obloze? 

Už jen krásně zářit bude! 

                   Máme vás moc rádi!                                        Vaše  Povídalka, Ivuška a Hanička 

 

Jaro, Velikonoce                                                

Svátky jara nám nabízejí spoustu možností, co s dětmi dělat. Začněme například s pěknou 

jarní/velikonoční výzdobou, zasejeme si osení (děti mohou pozorovat, jak taková rostlinka 

roste, jaké má části, starají se o ni..), obarvíme vajíčka (můžeme vyzkoušet různé techniky) – 

dětem můžeme poskytnout i vyfouknutá vajíčka – na ně mohou například malovat i 

temperovými barvami, lepit kousky barevných papírů apod… Snažíme se, aby děti 

dokončovaly rozdělanou práci. Naučme se s dětmi nějakou pěknou velikonoční koledu, 

písničku , říkanku. Můžete si zahrát různé Kimovy hry, pexesa, společenské hry, nabízíme 

jednoduché pracovní listy. Připomínáme opět správné držení psacího náčiní, lžíce. Pokud si 

dítě zafixuje špatný úchop, je potom velmi složité jej to odnaučit. Nadále je důležité věnovat 

se logopedické prevenci - cvičení jazyka, pusinky, dechová cvičení – např. nechme děti foukat 

do bublifuku, do papírové kuličky na stole ( dejte si s nimi závod      , vyrobte si dráhu). 

Vyndejte dětem modelínu – skvěle procvičují jemnou motoriku. Nezapomínejte ani na pohyb 

– nemůžete-li jít ven, protáhněte se doma.  

     Na závěr nám dovolte ještě jednu  poznámku – milé maminky, milí tatínkové, 

nezapomínejte ani na sebe. Stejně tak, jako vaše děti, potřebujete i vy mít chvíli jen pro sebe 

a relaxovat! 

 

 

                  Krásné Velikonoce! 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Vajíčko si mohou děti různě vyzdobit – vybarvit barvami, polepit kousky barevných papírků, 

zapouštět barvy do klovatiny apod… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarní domino – zahrajte si s dětmi – děti hledají obrázky dle vašeho slovního pokynu 

 

 

 



Náměty na tvoření: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zkuste s dětmi bludiště (nejprve pouze prstíkem, poté tužkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nejprve je vhodné vyzkoušet ve vzduchu, pak na velký formát, nakonec do pracovního listu 

 



Třídění vajíček podle barev, hledání vajíček v místnosti, lze použít i na upevnění prostorových pojmů 

– nad, pod, vedle.. (př. Dej vajíčko na stůl..), více x méně.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednoduchá skládačka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omalovánka 
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Pro zajímavost 
Tradice 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové blízkosti 

křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice pravděpodobně původ v pohanských 

oslavách příchodu jara. 

Symboly velikonoc 

Beránek 

 

V židovské tradici představoval beránek Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce 

pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze  

symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa. 

Kříž 

Je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento 

trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

Velikonoční oheň a svíce 

Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše 

Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v 

mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční 

bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce 

věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při 

každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském 

pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, 

aby vstal k novému životu s Bohem. 

Vejce 

 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života 

obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou 

tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i 



skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol 

zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. 

Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. 

Vejce se pak odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale i u Litevců, Němců, Švédů, na Kavkaze, v Asii i u 

jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. 

U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka musela 

být plná a barevná. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy nebo vejdumky), 

která sloužila především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich krajích rozvinula jako 

nikde jinde na světě. Nyní je zvykem koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol. 

Kočičky 

 

Symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním 

křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a pálení v příštím roce o Popeleční středě. 

Zajíček 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční 

symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v 

pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc 

Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího 

jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre 

proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. 

Hry 

V době Velikonoc se dříve také hrály různé hry, dnes již víceméně zapomenuté. Jednou z nich bylo 

házení kudly na kudrnu a vejce. Chlapci celou zimu pečlivě střádali volské chlupy, z nichž na jaře 

vytvořili míč (kudrnu) a házeli na něj nožem. Komu se podařilo nůž zabodnout nejblíže kudrny, jako 

první se pak kudrnou strefoval do natvrdo uvařených vajec rozestavěných na trávníku do řady. Kdo 

jich zasáhl nejvíce, mohl jich také nejvíce sníst. Také se ťukalo vejcem o vejce a komu dříve prasklo, 

ten prohrál a musel dát své vajíčko vítězi. Nebo se vajíčky koulelo po nakloněné ploše "na valbisku" a 

vyhrával ten, komu se odkoulelo nejdále. 

Velikonoční dárečky 

Lidé se obdarovávají i o Velikonocích, to aby je prý "nepokakal beránek". Toto obdarovávání mělo být 

výrazem radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Měly se odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat otrocká 

práce. Posílala se také různá přání spolu s různými dárky (například pomlázky z proutí nebo jídla – 

mazance, beránci, vajíčka, jidášky s medem...). 

 



Velikonoční koleda 

Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už od jejich 

vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, 

k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například 

velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. 

Pučálka 

Celé velikonoční období provázel naklíčený hrách zvaný "pučálka". Jeho příprava byla taková: v široké 

nádobě se hrách zalil na dva prsty vlažnou vodou a nechal se stát dva dny na teplém místě, až 

napučel. Potom se slila přebytečná voda – jen tak, aby byly hrášky částečně ponořeny. Po třech 

dnech mu začínaly rašit klíčky. Takto připravená pučálka se pak nejčastěji zprudka opékala na 

rozehřátém másle v pánvi. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také na sladko s rozinkami – to když 

byl v postním velikonočním období očekáván k námluvám ženich. 

Vysévání obilí 

Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí vysévají i doma, do misek a talířů, 

aby rostoucí zelená travička přivedla přicházející jaro i do jejich domovů a společně s dalšími jarními 

květinami a ozdobami navodila tu pravou jarní atmosféru. Zelená je barvou jara, a tak spolu s dalšími 

hřejivými a jásavými odstíny žluté, oranžové, a jasně modré příjemně oživí po zimě ještě prochladlé 

byty. 

Velikonoční kaktus 

 

Snad každý zná vánoční kaktus, kvetoucí právě o svátcích vánočních. Avšak slyšeli jste už i jeho 

„bratranci“? O kaktusu velikonočním? Ten má narozdíl od vánočního červené nebo oranžovočervené 

pravidelné květy a jeho zelené články listů jsou obroubené nápadným červeným lemem. Pochází z 

Brazílie, ze státu Santa Catarina. Roste na stinnějších místech, v pralesích, často i v korunách stromů. 

Jidáše 

Název jidáše označuje pečivo z kynutého těsta stáčené do různých motaných tvarů. Nejčastěji se s 

tímto pečivem však setkáme ve tvaru válečku, který symbolizuje provaz, na kterém se oběsil zrádce 

Jidáš. Toto pečivo se totiž peče na Zelený čtvrtek jako připomínka na apoštola Jidáše, který Krista 

před jeho popravou zradil. 

Mazanec 

Je symbolem slunce, zadělává se na Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Dříve to však 

bývalo pečivo nesladké - "koláč syrnej k veliké noci" - připravoval se ze strouhaného sýra a většího 

množství vajec (žádoucí byl žlutý mazanec). Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si však 

ponechala původní okrouhlý tvar a znamení kříže. V jiných koutech naší země se nesladkým 

mazancovým koláčům říkalo následovně: baba, babůvka, plecovník, šoldr, svěceník. 



 

Zvyky a tradice 

 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové blízkosti 

křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice pravděpodobně původ v pohanských 

oslavách příchodu jara. 

Sazometná středa 

Na Sazometnou (škaredou) středu se vymetaly komíny. Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a 

mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce. 

Zelený čtvrtek 

Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou, aby nebyli nemocní. Hospodyně musí zamést 

dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebude mít pak v domě blechy. V 

Orlických horách se házel do studny chléb s medem, aby se v ní držela voda po celý rok. Také jidáše 

(pečivo) s medem zaručovaly zdraví, ochranu před uštknutím hadů a před žihadly vos. 

Velký pátek 

Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli 

a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, aby je pak nebolely 

zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před 

uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Nesmělo se prát 

prádlo, protože by se namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Nesmělo se pracovat v sadu ani na 

poli, aby se nehýbalo se zemí. Nesmělo se nic půjčovat ani se s nikým hádat, aby se Vám všechny 

hádky vyhnuly a naopak peníze si k Vám našli cestu. 

Bílá sobota 

Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z 

posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před 

požárem. Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo na slavné Vzkříšení, na 

Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se mazance i velikonoční beránci, pletli se 

pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali březové metličky a zdobila se vajíčka. 

 

Boží hod velikonoční 

Na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, 

chleba, víno. Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá návštěva dostala kousek z 



posvěceného jídla. Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, 

zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou se velikonoční beránci. 

Velikonoční pondělí 

Na Velikonoční pondělí je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za 

děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a 

vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka.toto základní schéma má řadu variant. Někde je zvykem, že v 

úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo číhat na děvčata 

ráno, když šla do kostela. 

Pomlázka 

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí 

po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového 

proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a 

ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. 

Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce 

malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”. 

Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem 

zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži 

barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce 

vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou 

pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč 

českými zeměmi mírně mění. 

Jiný výklad pomlázky – odvozeno od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé proutí s 

největším podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají 

jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody 

ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen 

v období velikonoc a jejím původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch 

dobrých. Za toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se 

stala „lepší“ formou žebroty chudší části obyvatelstva. 

 

Malování vajec (kraslice) 

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté, duté vejce ozdobené různými výtvarnými 

technikami. Sloužilo ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za tzv. pomlazení, čili 

vyšlehání pomlázkou. 

 

Už od pradávných dob bylo vejce symbolem zrození a života. V dávné historii se vejce vkládala do 

hrobů zemřelých. Zlatě obarvené vejce bylo objeveno v královské hrobce v Sumeru. Věřilo se v 

magickou moc vajec a k jejímu posílení se pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie 



postupně vymizela, zůstaly jen ornamenty převážně abstraktní nebo rostlinné a zvířecí motivy 

symbolizující přírodu probouzející se k životu. 

V symbolice se výrazně uplatňovala červená barva. Od ní je i nejčastěji odvozován původ slova 

kraslice (ze staroslovanského krasnyj, krasniti). Červenou kraslici si dívka nechávala pro hocha, na 

kterého si tajně myslela. 

Vejce darované z lásky muselo být nejen červené, ale také plné. Prázdné bílé skořápky byly spolu s 

prázdnými ulitami šneků symboly smrti a sloužily ke zdobení Morany. Duté malované kraslice (tzv. 

výdumky) jsou k vidění až v moderní době, kdy jsou výhodným komerčním artiklem. Aby se stihlo 

namalovat dostatek vajec, malovaly se průběžně po celý rok, a nebylo tudíž možné malovat vajíčka 

plná, protože by se zkazila. 

Legenda o malování vajec 

Při svém putování po světě jednou přišel Ježíš se svatým Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o 

kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. V tom 

uslyšela kdákání slepice, a tak seběhla do kurníku a našla zde vejce. Upekla ho v teplém popelu a 

nakrmila jím pocestné. Když odešli, chtěla smést ze stolu skořápky, ale spatřila, že byly zlaté! 

Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem 

začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných. 

Barvení vajec 

Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, 

protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila chemie. Červená 

barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně 

obarvená vejce se původně označovala za kraslice. 

Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá. 

Přírodní barvy: 

• žlutá - odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán 

• červená - odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené řepy; šťáva 

z borůvek nebo bezinek 

• světle zelená - lipový květ; kmín; šafrán 

• tmavě zelená - mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry 

• fialová - lipový květ; kmín; šafrán 

• hnědá - odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj 

• černá - roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry 

Techniky zdobení 

Technik zdobení vajec existuje řada, od nejjednodušších, jakými je reliéfní kresba voskem nebo 

jednoduché batikování, přes složitější, jako je vícebarevná batika či leptání, až k nejobtížnějším, 

kterými jsou polepování slámou či sítinou a vyškrabování, neboli gravírování. 



Další, poměrně komplikovanou technikou je drátování, patrně nejkomplikovanější je pak prořezávání. 

Tyto dvě techniky ovšem nepatří ke klasickým, ale jedná se o vcelku moderní způsoby. Stále častěji se 

vyskytuje polepování vajíček obtisky či samolepkami s různými obrázky. 

 

 


