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Distanční výuka 28.3. - 5.4.2021 
 

Téma: Velikonoce - svátky jara 

2.část 

 

  1 

 

Běží bílý zajíček, v tlapičce má košíček. 

V něm barevná vajíčka, co mu dala slepička. 

Koho potká tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví. 

Hezky se na něho usměje, srdíčko mu zahřeje.  

 

 

 
1 https://cz.pinterest.com/pin/425590233509725959/ 
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A máme tu druhý týden nápadů k tvoření s Velikonocemi. 

Tento týden si s dětmi budete povídat, tvořit, pracovat a hrát na 

téma SVATÝ (PAŠÍJOVÝ) TÝDEN. 

Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období, ve kterém si 

křesťané připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho 

smrt na kříži a vzkříšení.  

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí 

Vzkříšení). 

Dny Svatého týdne jsou označeny: 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

MODRÉ PONDĚLÍ 

ŠEDIVÉ ÚTERÝ 

ŠKAREDÁ STŘEDA 

ZELENÝ ČTVRTEK 

VELKÝ PÁTEK 

BÍLÁ SOBOTA 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE (BOŽÍ HOD) 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

 

Ke každému dni Vám nabídneme nějaké činnosti, dozvíte a povíte si nějaké 

zajímavosti. Veselou zábavu. 

 

VESELÉ A V KLIDU PROŽITÉ VELIKONOCE V TOMTO NELEHKÉM 
OBDOBÍ VÁM PŘEJE KOLEKTIV UČITELEK MŠ JASENNÁ. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
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KVĚTNÁ NEDĚLE 

Věděli jste? 

Květná neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli půstu. 

Připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma.  

Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a 

které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.  

V našich zemích se k tomu užívá tzv. kočiček(vrbové větvičky s 

částečně rozvitými pupeny). 

 

                                              2 

Tip na aktivitu:  

Najděte v přírodě větvičky, doneste domů a hezky je ozdobte. 

 

 

 
2 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble#/media/Soubor:Bethphage_church_Hosana.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Di%C4%8Dky
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Úkol:  

Namaluj dle své fantazie obrázek. Použít můžeš vodovky, tempery, 

pastelky či fixy. Kočičky můžou být třeba otisk prstíku, nebo kousek 

vaty či vytržený kousek novin.  

Nezapomeň na správné držení tužky, štětce... 

            3              4  

    5         6 

 

 

 

 
3 https://cz.pinterest.com/pin/558376053786741967/ 
4 https://cz.pinterest.com/pin/611363718145778630/ 
5 https://cz.pinterest.com/pin/430797520600002954/ 
6 https://cz.pinterest.com/pin/5066618321993426/ 
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MODRÉ PONDĚLÍ 

Věděli jste? 

Kostely se v tento den zdobily modrým suknem. Nekonaly se žádné obřady. 

Modré pondělí je symbolem volného dne – v tento den bylo lidem zakázáno 

vykonávat jakoukoliv práci. 

   7 

Tip na aktivitu:  

Udělej někomu radost zaslaným přáníčkem k Velikonocům. Nápady na tvoření:   

  8             9                10 

Úkol: 

Přines alespoň 5 předmětů, věcí, které mají modrou barvu. Můžeš si obléci 

modré oblečení. A modrou pastelkou potom vypracuj úkol na další straně. 

(Vymaluj daný počet vajíček v řadě.) 

 

 
7 http://zakrasnejsivimperk.cz/?p=126431 
8 https://cz.pinterest.com/pin/345862446377565616/ 
9  https://cz.pinterest.com/pin/321444492162135897/ 
10 https://cz.pinterest.com/pin/571605377677903107/ 
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ŠEDIVÉ ÚTERÝ 

Věděli jste? 

V tento den se doma uklízelo (gruntovalo). 

Tip na aktivitu: 

Zkuste spolu doma něco poklidit (pořádek v hračkách) a třeba vyzdobit dům. 

                                                                   11 

Úkol: 

Obtáhni obyčejnou nebo šedivou tužkou alespoň 3x slepičku. 

                               12 

                                

 
11 https://www.lepebydlet.cz/poznejte-velikonocni-tradice-sedive-utery 
12 https://cz.pinterest.com/pin/496592296393183960/ 
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ŠKAREDÁ STŘEDA 

13 

Věděli jste? 

Tento den se neměl nikdo mračit a zlobit, aby se neškaredil celý rok. 

V tento den se také vymetaly komíny a ženy nosily tmavé oblečení. 

 

Tip na aktivitu: 

Buďte celý den s úsměvem na tváři. Je čas upéct velikonoční pečivo. 

Pomáhej mamince, pokud doma nepečete, zkus si z modelíny nějaké pečivo 

umotat. (jidáše, šneky, vánočka) 

 14   15  16 

 

 
13 https://fotky-foto.cz/fotobanka/roztomily-kresleny-chlapec-a-divka(4-85857924)/ 
14 https://www.bohynekuchyne.cz/jidase-typicke-velikonocni-pecivo/ 
15 https://www.nejrecept.cz/recept/snekovy-beranek-velikonocni-peceni-r6366 
16 https://cz.pinterest.com/pin/594123375830866186/ 
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Úkol:  

Domaluj obličeje dětem tak, aby byly veselé! Potom můžeš obrázky i vymalovat. 

17 

 
17 https://cz.pinterest.com/pin/803048177293102108/ 
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 ZELENÝ ČTVRTEK 

                                               18 

Věděli jste? 

Připomíná Ježíšovu poslední večeři a jeho zajetí.  

V tento den by se mělo jíst jídlo zelené barvy, aby byl člověk po celý rok zdráv. 

(Špenát, kopřivy, šťovík - jsou plné vitamínů.) 

 Naposledy zazní kostelní zvony a podle tradice odletí do Říma. 

Tip na aktivitu:  

Vyjmenuj alespoň 5 potravin co mají zelenou barvu. Obleč si zelené tričko. 

Vypěstujte si osení. Návod na další stránce:  

                                                  19 

 
18 https://www.zelenyobchod.cz/zelene-potraviny-nejen-na-zeleny-ctvrtek-aneb-zdravi-po-cely-rok 
19 https://www.ireceptar.cz/hobby/jak-si-vypestovat-sveze-zelene-oseni.html 
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Jak zasít obilí? 
• Do misky nasypte nejméně 5 cm silnou vrstvu zeminy (zahradní zeminy, kompostu, jakéhokoli prodávaného substrátu, 

poslouží i pěkně nakypřená zemina z krtince, která při pokojové teplotě pookřála). 

• Krátkodobě pěstované osení se obejde bez odtokového otvoru v nádobě a bez podmisky. To poskytuje větší svobodu ve 

výběru nádoby pro osení – může to být jakákoli keramická či kameninová miska, košíček vystlaný folií, nebo dokonce 

vaječné skořápky. Je třeba však zeminu udržovat pouze vlhkou, nikoli příliš mokrou, aby klíčící obilí nezahnívalo. Na dno 

můžete vložit vrstvu drenáže, která přemokření brání (drobný štěrk, perlit).  

• Na lehce urovnaný substrát vysejte obilí, jednotlivé obilky by měly být těsně vedle sebe, aby bylo osení pěkně husté. 

Poté je zasypete 2 cm vrstvou zeminy, aby mělo rostoucí osení stabilitu a směřovalo co nejdéle vzhůru. 

• Čím více světla mu dopřejeme, tím bude zelenější – místo na okenním parapetu je ideální.  

Setí osení a sledování růstu malých rostlinek může být skvělou zábavou pro zvídavé děti. Zvláště když pro ně najdete zajímavou 

nádobku, nebo přichystáte polovinu vaječné skořápky, ve které lze oseníčko vypěstovat také. Ze skořápky můžete rostlinky 

snadno vytáhnout, prohlédnout si kořínky, a zase je vrátit. 

Úkol: Najdeš na obrázcích 5 rozdílů? Zeleně je označ. 

                                       20 

 
20 https://cz.pinterest.com/pin/492649949017030/ 
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VELKÝ PÁTEK 

  21 

Věděli jste? 

Je to den ukřižování a smrti Ježíše Krista.  

Byl to den hlubokého smutku. Nesmělo se pracovat.  

Lidé věřili, že právě v tento den se země otevírá a vydává své poklady. 

Tip na aktivitu: 

Připravte dětem třeba výpravu za pokladem. 

Pohádku o Velikonocích můžou shlédnout zde: 

Hurvínkova pomlázka - https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o 

Šmoulové - https://www.youtube.com/watch?v=RAz3hZNwsdc 

Úkol: 

Víš, co všechno může být poklad? Vymysli, na další stránce do prázdného políčka 

v bludišti namaluj. Najde zajíček tvůj poklad? 

 

 

 

 
21 https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek#/media/Soubor:Giotto_di_Bondone_035.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
https://www.youtube.com/watch?v=RAz3hZNwsdc
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22 

 

 

 
22 https://cz.pinterest.com/pin/501518108496071082/ 
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BÍLÁ SOBOTA 

 

Věděli jste? 

Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. 

Dokončovala se velikonoční výzdoba, pekl beránek či mazanec, 

 uklízelo se, bílily stěny a chlapci pletli pomlázky. 

Když zapadlo slunce, kostely se rozsvítily svíčkami. 

                                                                 23 

Tip na aktivitu: 

Zapalte si doma svíčku jako připomínku. Na zem rozmotejte klubíčko vlny. 

Ajej pomůžeš ho zpátky namotat? Můžete si o vlně popovídat - jaká je, kde se 

bere, jak voní, k čemu je, co se z ní dá vyrábět....) 

Úkol: 

Kreslení do mouky. Na plech nasypte krupici či mouku. Rodič nakreslí do mouky 

nějaké písmenko a dítě ho podle něho překreslí. Vymysli slovo, co na dané písmenko 

začíná a vytleskej ho. 

 

 

 
23 https://cz.pinterest.com/pin/74379831330296041/ 



   
 

 15  
 

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 

Věděli jste? 

Je dnem vzkříšení Krista. Doma se slavilo nicneděláním (odpočinkem). 

Ale zdobení vajíček a pečení velikonočního pečiva bylo povoleno. 

Tip na aktivitu: 

Odpočívejte! Užívejte společný čas s rodinou. 😍💗👍 

Úkol: 

Společnými silami obarvěte vajíčka. A co třeba zkusit novou metodu? Barvit v 

přírodninách, voskem, nebo žlutá vajíčka pomalovat jako smajlíky?  

                                 🙂😀😍😷 

          24    25 

 

 

 

 
24 https://cz.pinterest.com/pin/118430665197196128/ 
25 https://cz.pinterest.com/pin/811633164069018195/ 
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VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

                                          26 

Věděli jste? 

Nazývá se také “červené” a je dnem veselých lidových oslav, děti chodí na 

koledu s pomlázkou. Dostávají za ni odměnu. (vajíčka, sladkosti) 

Tip na aktivitu: 

Pokud doma máte pomlázku z vrby, můžete si ji zasadit a pozorovat jak roste. 

Ale než ji dáte do země, dejte ji na pár dní do vody, aby pustila kořínky. 

Úkol: 

Uložte si splněné úkoly, můžete opět poslat Vaší tvorbu a aktivitu zasláním na 

email či Facebook školky. Poslední úkol je s dětmi si protáhnout tělo.  

Hra: KUBA ŘEKL - Rodič (Kuba) řekne dítěti: Kuba řekl, 

najdi zelenou barvu. A dítě vyhledá zelený předmět a ukáže. 

Můžete různě vymýšlet. 

(sedni si, udělej dřep, skákej na levé noze, ukaž co má tvar 

čtverce,  

napočítej do pěti, cokoliv Vás napadne ....) 

 

 
26 https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-prani/ 
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CVIČENÍ: upravte dle svého uvážení  

               27 

  

 

 
27 https://cz.pinterest.com/pin/1900024831505622/ 
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Úkol: 

Určitě máš doma plno hraček a kostek. Vytvoř si podle sebe z nich velikonoční 

vajíčko. Např.: 

                              

Konkretizované očekávané výstupy (tzn., co by mělo dítě zvládnout) 

o Má poznatky o lidových zvycích 

o Spolupracuje při společných hrách a aktivitách 

o Projevuje pozitivní i negativní emoce  

o Bezpečné stříhá a zachází s nůžkami 

o Správně drží tužku 

o Napočítá do pěti. 

o Rozlišuje základní barvy 
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Další nápady na tvoření : 

 

28     29

30  

                                                                                            Bramborová tiskátka   

 

 

 
28 https://living.iprima.cz/bydleni/detsky-pokoj/barevne-velikonoce-detske-tvoreni-papir-plst-vlna 
29 https://cz.pinterest.com/pin/510806782743136435/ 
30 https://cz.pinterest.com/pin/516999232209907562/ 
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