
Milí rodiče, 
 
máme tady zase pondělí a začíná nám pátý týden distanční výuky, tj. 29. 3. - 1. 4. 
2021 s názvem SVÁTKY JARA. Určite si přejeme, abyste si velikonoční přípravy užili 
ve zdraví, klidu a v pohodě. Pokusíme se alespoň trochu inspirovat Vaše přípravy i 
jednoduchým tvořením s dětmi. 
 
Pár pojmů z Velikonoc pro zajímavost: 

Pomlázka - nebo také tatar, binovačka, mrskačka, šlehačka 
Pomlázkou se šlehalo, aby děvčata byla zdravá, nebyla líná, předávala se svěžest 
mladosti a zdraví mladého proutku. 
Návod jak si sami uplést pomlázku najdete zde: https://www.ceskykutil.cz/clanek-
10626-pomlazka-krok-za-krokem 

Vysévání obilí 
Do misek se vysazují jarní květiny (tulipán, hyacint, narcis, krokus), vysévá se obilí, 
do kterého se aranžují kraslice, zvířátka, větvičky. Převládají veselé barvy jako žlutá, 
modrá, oranžová, zelená. 

Velikonoční beránek 
Jeho význam přešel do křesťanského pojetí Velikonoc. Kristus je nazýván Beránkem 
Božím na znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti. 
Recept na velikonočního beránka najdete v příloze s názvem recept hrnečkový 
beránek. 
 
V příloze s názvem velikonoce jsou pracovní listy, opět na každý den jeden, tedy 
4ks a přidaly jsme i jednu omalovánku navíc, snad děti potěší. 
 
Dále tady máme hrátky s prstovými barvami - postup a inspirace v příloze s 
názvem hrátky s prstovými barvami. 
 
Posíláme také odkaz na velmi pozitivně naladěnou písničku od pánů Zdenka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře - Jaro dělá pokusy - najdete v příloze text, notový zápis 

a odkaz je i s textem... Doporučujeme pro navození dobré nálady  
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k&list=RDJEC-LU3qs-
k&start_radio=1 
 

Nesmí chybět velikonoční básnička, a to jak pro kluky, tak pro holky  najdete také  
v příloze 

VELIKONOČNÍ BÁSNIČKY PRO KLUKY I HOLČIČKY 

 

Pro kluky Pro holky 

Hody, hody, děvčátka, 

už ťukáme na vrátka. 

My jsme malí koledníci, 

koledu Vám jdeme říci. 

Vyšupem Vás maličko, 

dejte, prosím, vajíčko. 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji. 

Pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 
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Tady přidáváme ještě jeden velikonoční námět, kdyby děti chtěly tvořit: 
https://tvorive.estranky.cz/clanky/velikonoce/kuratko---nohate-vajicko-s-
maslickou.html 
 
Zde je pěkná interaktivní dílnička: 
https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka/dilnicka 
 
A poslední odkaz - jedna malá pohádka k Velikonocům - Chaloupka na vršku - Jak 
se pomlázky ztratily 
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 
 
 
Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků, 

hodně zdraví a těšíme se na Vaše milé zprávičky, jak se Vám daří  
 

Andrea  a Hanka  
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