
   
 

   
 

!!!Domácí úkoly a jakékoliv domácí aktivity, zasílejte vždy do konce týdne pro kontrolu na email: 

oranzova@ms-alsova.cz. Všechny pracovní listy po vytištění zakládejte do složky! (po znovuotevření 

MŠ přinesete do třídy a práce bude ohodnocena a založena)!!! 

22.3.- 28.3. 2021 Téma týdne: Hody, hody doprovody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahoj kamarádi,  

už se taky těšíte na Velikonce? Připravil jsem pro vás na 

tento týden další zábavné velikonoční úkoly. Společně 

s rodiči využijte krásných jarních dnů, choďte do přírody, 

pozorujte, co se děje v trávě a poslouchejte zpěv 

ptáčků. Potom se doma zachumlejte do pelíšku, přečtěte o 

významu Velikonoc   

a další dny už se můžete pustit do práce         

  

Budu se těšit na fotku vašeho domácího úkolu.   

Hotové pracovní listy si potom prohlédneme společně ve 

školce.   

Zdraví vás skřítek Vendelínek  
 

mailto:oranzova@ms-alsova.cz


   
 

   
 

 

“Jak to bylo na Velikonoce" - skřítek Vendelínek příběh zná, on je velký 

šikula… (Zde si můžete s dětmi pročíst a popovídat o Velikonocích) 

Velikonoce patří k nekrásnějším svátkům v roce, jsou to především svátky jara. Zdobí 

jej různé symboly jarní přírody: např. kočičky, jehnědy, petrklíče a ostatní květiny v nádobách - 

hyacinty, narcisky. Na stole bývá upečený mazanec, beránek, jidáše, na ošatce, máme různě obarvená 

vajíčka.  

 

Lidové zvyky a tradice na Velikonoce   
 

K největším svátků jara řadíme Velikonoce. Datum Velikonoc je pohyblivý a určuje je jarní úplněk měsíce, 

nejbližší neděle po prvním jarním úplňku. Velikonoce mohou tedy být od 22. března až do 25. dubna. Letos 

tyto svátky připadají na 4. a 5. dubna 2021.  

  

Škaredá středa  
 

Říká se jí také Sazometná středa, Smetná středa, … 

Tento den se vymetaly komíny, hospodyně uklízely a vymetaly pece, někde se bílily i stěny. Nezapomeňte, 

že se v tento den musíte na ostatní usmívat, protože pokud se budete škaredit a mračit, zůstane vám to podle 

lidové moudrosti našich prababiček pro všechny další středy v celém roce.  

  

Zelený čtvrtek  
 

Na Zelený čtvrtek se do soboty naposledy rozezní zvony a poté jsou nahrazeny řehtačkami. Na 

Zelený čtvrtek kluci běhávali po vsích a dělali strašlivý rámus na dřevěné hrkačky  

a klapačky, ať už malé, padnoucí do ruky či velké připevněné na trakaře. Říká se, že „zvony odlétají 

do Říma“  

Peče se zvláštní pečivo zvané jidáše. Ty měly zaručit zdraví po celý rok. Jednalo se pečivo, které mělo různé 

tvary a mazalo se medem.   

Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou = nebudete nemocní. V tento den je ve zvyku jíst zelené 

rostliny, např. špenát. Bylo dobré na Zelený čtvrtek set hrách a len, věřilo se, že dobře vzejde a poroste.  

  

Pranostiky k Zelenému čtvrtku  
 

“Bude už čtvrtek Zelený, bude beránek pečený, 

 budem jísti jidáše, s medem kousek kaše,  

a tři lžičky medu vezmem proti jedu.”  
 

„Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej.”  

  

Velký pátek  
 

„Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, 

nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.“  

Velká pozornost byla soustředěna k východu slunce. Na Velký pátek lidé věřili, že se otvírá zem a ukazuje 

skryté poklady.  

„Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.”  

 



   
 

   
 

  

Bílá sobota  
 

Bílá sobota je posledním postním dnem a časem přechodu, očekávání a příprav na Velkou noc.  

Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Mazanec je u nás 

nejstarším velikonočním pečivem a byl původně bez cukru. Do 18. století se připravoval z mouky, másla, 

vajec a sýra nebo tvarohu a plnil se masem.  

  

Velikonoční neděle  
 

Boží hod byl dnem příjemným, odpočinku a sladkého zahálení. Bylo třeba jen nakrmit dobytek. Hospodyně 

nesměla v tento den vzít do ruky žehličku či jehlu do ruky. Zanítily by se jí prsty.  

  

Velikonoční pondělí  
 

Říká se mu také červené pondělí podle vajíček, které jsou tradičním dárkem v den pomlázky. Ze všech 

velikonočních svátků je nejoblíbenější kvůli pomlázce. Dříve se šlehali, jak muži, tak ženy, dnes obchází 

především mužské osazenstvo dům od domu, kde za veršovanou koledu dostávají barvená vajíčka, 

různé čokoládové pamlsky - zajíčky, kuřátka, beránky, ovečky a mnoho dalších motivu svátku jara.  

  

Pomlázka   
 

Ta je spletena z vrbového proutí nebo proutků břízy a ozdobená pestrobarevnými stuhami.   

Krajově se jí říká různé: mrskačka, šlehačka, tatar, žíla, šlehačka, pamihoda, korbáč, 

konak, cugar, kancák, šibák, rocák a podobně.  

  

Vajíčko   
 

Vajíčko je symbolem plodnosti, úrodnosti, narození, návratu jara, skořápka symbolizuje bezpečí.  
 

Symbol žlutého kuřátka  

 

Vyjadřuje radost z nového života.  
 

 

Skřítkovy hádanky a koledy  
(vyberte jednu velikonoční koledu a naučte se ji)  

 
Je soudeček bez obrouček, je v něm dvojí víno. A přece se nesmíchá. (vejce)  
 

Uprostřed vajíčka je žlutá kulička. (žloutek)  
 

Malá bílá pokladnička, samé zlato skryto v ní. Otevřít ji umí každý, zavřít nikdo neumí. (vajíčko)  

   
Upletl jsem pomlázku  

Upletl jsem pomlázku  

je hezčí než z obrázku,  

všechny holky, které znám,   

navštívím a vymrskám,   

než mi dají vajíčko,  

vyplatím je maličko.  

  

Paní mámo  

Paní mámo zlatičká,   

darujte nám vajíčka,   

nedáte-li vajíčka  

uteče vám slepička  

do horního rybníčka   



   
 

   
 

a z rybníčka do louže,   

kdo jí odtud pomůže?  

  

Hody, hody, doprovody  

Hody, hody, doprovody,   

dejte vajíčko malovaný,   

nedáte-li malovaný,   

dejte aspoň bílý,   

slepička vám snese jiný.  

Slepička   

Slepička běhá po dvoře,   

vajíčko se kutálí v komoře,   

slepička kdák,   

vajíčko kráp,   

máte mi je,   

panímámo, dát!  

  

Malý koledníček  

Já jsem malý koledníček, tetičko,  

 přišel jsem si pro červený vajíčko.   

Pro vajíčko červený,   

pro koláč bílý,   

jsem-li já vám, tetičko,   

koledníček milý?  

 

 

 

 

 

 
 



   
 

   
 

 

 

 



   
 

   
 

 

Procvičování jazýčku   

dechová cvičení - vyfukování vajíček 

 

 

 

!!!Domácí úkol: vyfoukněte a ozdobte libovolnou technikou vajíčko a ozdobenou 

kraslici/ kraslice nám vyfoťte a pošlete na email: oranzova@ms-alsova-cz. 

 

Námět na hru 

Hra na hledání a počítání vajíček  

Hru je možné uskutečnit ve doma nebo na zahradě. Poschováváte vajíčka doma či na zahradě 

a Vaše děti je budou hledat. Můžete použit motivační příběh (níže). Potom můžete nalezená 

vajíčka počítat a procvičit pojmy méně/více.   

Byl jednou jeden zvon, který se jmenoval Eliášek. O velikonočních svátcích na Zelený čtvrtek 

také on, tak jako všechny ostatní zvony, odletěl do Říma. Chtěl tam navštívit cukráře a poprosit 

ho o čokoládová vajíčka pro děti. Cestou však trochu zabloudil a nebýt vlaštovičky, která mu 



   
 

   
 

ukázala cestu, asi by cukráře nezastihl. Ten právě ve chvíli, když Eliášek doletěl, zavíral 

cukrářský krám. Ale vajíčka pro děti Eliáškovi dal. Celou noc pak Eliášek spěchal zpátky 

do mateřské školy, ale jak byl unavený, košíček s vajíčky mu vypadl a vajíčka se rozkutálela 

po zahradě (v tom se ozve zvoneček), Eliášek se právě probudil a volá nás, abychom si šli na 

zahradu najít každý to svoje vajíčko.  

 

 

 

 

 

 

A co dělat venku? 

 
Vyrazte na procházky po okolí a pozorujte velikonoční výzdoby.  

Pokud budete chtít, můžete si společně do květináče zasít osení, které můžete mít jako 

velikonoční dekoraci.  

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Vendelínkova domalovánka  

(ozdob vajíčko vždy stejně, tak jak vypadá vajíčko nad ním) 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 



   
 

   
 

• Materiály byly čerpány z veřejně dostupných webových stránek jako jsou: 

https://www.youtube.com 

 

https://cz.pinterest.com/ 

 

 

 

• portálů pro rodiče a učitele:  

https://www.uceni-v-pohode.cz 

 

https://kuliferda.raabe.cz 

 

https://www.bystredeti.cz 

 

https://www.napadyproanicku.cz 

 

https://casopischytrolin.webnode.cz 

 

https://e-predskolaci.cz/ 

 

https://www.konvalinova.com/ 

https://prosisu.blogspot.com/ 

https://www.maminkam.cz/ 

 

https://vytvarna-vychova.cz/ 

https://deti.vira.cz/ 

 

https://rvp.cz/ 
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