
Distanční výuka třída: MEDVÍDCI 

Týden: 29. 3. - 2. 4. 2021 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: KAŽDÁ MALÁ KYTIČKA, RADOST MÁ ZE SLUNÍČKA 

Tématický blok: Pomlázka se čepýří 

 

Očekávané výstupy: 

 rozvoj komunikativních dovedností, aktivní a pasivní slovní zásoby 

 rozvoj koordinace oko x ruka (spojování obrázku s tradicí) 

 rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, správný úchop tužky 

 naslouchání a porozumění čtenému textu 

 přechod od konkrétního k abstraktnímu pojmu 

 rozvoj předmatematických představ 

 rozvoj pracovních dovedností  

 rozvoj paměti 

 rozvoj hrubé motoriky 

 rozvoj koordinace pohybu s pokynem 

 rozvoj logického uvažování, experimentování 

 rozvoj smyslového vnímání (chuť, hmat, čich) 

 práce s receptem – popis pracovního postupu 

 rozvoj grafomotoriky 

 

Činnosti dětí: 

 seznámení se svátkem Velikonoc, s tradicemi 

 seznámení s významem tradice 

 poslech textu o Velikonocích 

 pracovní list – vybarvování odpovídajícího počtu kraslic 

 pletení pomlázky 

 velikonoční koleda 

 říkadlo s pohybem 

 pokus s vajíčkem 

 pečení velikonočního beránka 

 grafomotorický list - beránek 

 

 

 



VELIKONOCE 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou 

umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoce se ovšem slavily již v době předkřesťanské. 

Navazovaly na židovský svátek – pesach (památku vysvobození Židů z egyptského zajetí) a 

později také oslavovaly příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací, 

proto jsou Velikonoce pozůstatkem roku řízeného současně sluncem (slunovrat) a měsícem 

(úplněk). Koncem 6. stol. byl přijat způsob výpočtu data Velikonoc. 

     Vychází ze zásady slavit Velikonoce po první jarní rovnodennosti (21.3. - nic se nemění, 

ani když je první jarní den výjimečně 20. března) v neděli po prvním jarním úplňku. Takto 

stanovená neděle může tedy být v rozmezí od 22. 3. do 25.4. Pouze v případech, kdy by 

Velikonoce připadly až na 26. dubna, přesouvají se o týden dozadu, tedy na 19. dubna. 

• Škaredá středa před Velikonocemi – označení prý pochází z toho, že se Jidáš na 

Ježíše škaredil. Podle tradice se nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil ve všechny středy v 

roce. 

• Na Zelený čtvrtek vstoupil slavnostně Ježíš Kristus do Jeruzaléma, kde byl Židy vítán 

zelenými palmovými ratolestmi (proto Zelený čtvrtek). Večer proběhla poslední večeře s jeho 

učedníky, při níž ho Jidáš zradil a vydal zbrojnošům Piláta Pontského. 

Roku 33 našeho letopočtu byl v pátek - Velký pátek - nejdřív souzen, potom bičován a 

nakonec ukřižován Ježíš Kristus (tedy v jeho 33 letech - náš letopočet začíná narozením 

Ježíše Krista). 

• V sobotu byli všichni jeho učedníci smutní - Bílá sobota - a v noci ze soboty na neděli 

se odehrál zázrak jeho zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí. A od ní je 

odvozen i název Velikonoce. Tradice klade neděli po "Velké noci" na první jarní úplněk, kdy 

slaví svůj svátek Pesach (přechod Rudým mořem) i Židé. 

• Na Boží hod velikonoční (neděle) patří velikonoční pokrmy, jako jsou beránek, 

mazanec, ale také vejce, chleba a víno. Dříve byly posvěceny při mši. Kousek dostala každá 

návštěva. 

• Na Velikonoční pondělí chodí mládenci za dívkami a šlehají je pomlázkami 

spletenými z vrbového proutí, aby byly po celý rok zdravé, veselé a pilné. Za koledování 

dostávají malovaná vajíčka, ale i sladkosti.  



  



Vybarvi odpovídající počet vajíček. 



Upleťte si pomlázku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Říkadlo s pohybem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokus vajíčkem 

 

 

 

 

 

 

 



Upečte si velikonočního beránka 

 

 

 

Beránečku, beránku,  

cítím jaro ve vánku,  

pojď se honit sem tam strání,  

do kopečka z kopečka.  

Ty budeš můj beráneček a já tvoje ovečka. 

 

 

 



Dokresli beránkovi vlnu.  

Dej si pozor, abys správně držel/a tužku 

 



Environmentální výchova 

 

 


