
 

ÚKOL Č. 13 
Zdravím vás děti! Tak a máme po Velikonocích, to zase uběhlo.  

Tak co holčičky, byli u vás koledníci? A co vy kluci, kolik holek jste vyšlehali? A copak jste za to 

dostali? Já budu hádat! Tak třebaaa…brambory. Ne? Já si dělám legraci, určitě jste dostali krásně 

malovaná vajíčka. Nebo aspoň čokoládová, že ano? Holky je barvily a kluci si je vykoledovali. Tak se to 

totiž o Velikonocích dělá.  

 

Úkol č. 1 

Jenže Velikonoce už skončily, a proto my si vajíčka nebudeme dneska barvit, ale budeme je stavět. Že 

nevíte, jak se staví vajíčko? Ale přece úplně jednoduše. Ukážu vám, jak jsme si postavili vajíčko my se 

zvířátky.  

-> 
Využili jsme k tomu různé 

kostky, míčky, vršky, 

švihadla, stužky, provázky… 

A tím jsme si vytvořili  

obrovské velikonoční vajíčko. 

Zkuste to doma taky! 

 



Úkol č. 2 

Výborně, děti! Postavené vajíčko z kostek se vám velmi povedlo. Tak to už umíte vajíčka barvit a 

stavět. Napadá vás nějaký další způsob, jak si vytvořit vajíčko?  

Co takhle z papíru? Věřím, že papírové vejce jste letos ještě nedělali. Tak si to pojďte vyzkoušet.  

Budete k tomu potřebovat tvrdý bílý papír, barevné papíry, nůžky, řezací nožík. Dále můžete využít 

různé ozdobné stužky (na které můžete opět zkusit uvázat mašličku) a lepidlo. 

Postup: 

Na papír si nakreslíte vejce (nebo si ho rovnou můžete vytisknout podle šablony, kterou vám dám 

dolů do příloh). Poprosíte maminku nebo tatínka, ať vám řezacím nožíkem vyřeže do vajíčka svislé 

čáry. Dále si vezmete nůžky a barevné papíry, ze kterých vystřihnete různě barevné pásky. Pokuste se 

je stříhat stejně široké. Až budete mít barevné pásky nachystané, budete je provlékat dírami ve 

vajíčku. 

Až bude celé vajíčko propletené, můžete na něj ještě dolepit stužky a mašličky. 

Tak hurá do toho! 

 

 

  



Úkol č. 3 

Tak a poslední vajíčko, které si uděláme bude sice také na papíru, ale už nebudeme nic tvořit. Spíše 

trénovat do školy. Nachystejte si ostrouhanou tužku a prohlédněte si vzory na vajíčku. Nejprve si 

každý vzor obtáhněte alespoň 3x a následně ho dodělejte podle předlohy až do konce řádku. Mašli na 

vejci vybarvěte svou oblíbenou barvou. 

 



 

 


