
 
 

 

ÚKOL Č. 10 

Ahoj děti!  

Tak je to tady. Blíží se svátky jara. Jestlipak víte, jak se jmenují? Zkuste přemýšlet, jsou to 

svátky, kdy holky malují vajíčka, pečou se beránci, kluci chodí koledovat. Už víte? Ano, je to 

tak. Jsou to VELIKONOCE!!! 

A proto se náš dnešní úkol týká právě Velikonoc. Abyste to doma měli hezké, tak jsem si 

říkala, že byste měli začít s velikonoční výzdobou. Já dělám v lese to samé, zdobím stromy, 

paloučky a tímto připomínám všem zvířátkám, že je jaro dávno tady a s ním právě ty 

Velikonoce. Tak co na to říkáte, chcete to mít doma vyzdobené, jako já tady v lese? 

Úkol č. 1  

Venku je konečně krásně, ptáčci zpívají, sluníčko svítí, květinky kvetou a tráva se pěkně 

zelená. U nás na paloučku je všude samá zeleň a věřte, že to je nádhera. Ale protože doma 

asi nemáte všude trávu, jako já tady v lese, tak si ji společně s rodiči zasadíte. Ovšem 

nemusíte sadit trávu, můžete si zasadit třeba řeřichu, kterou si potom můžete dávat na 

chleba, to je velká dobrota. 

Budete potřebovat vajíčko/vajíčka, centrofixy/barvy, hlínu, semínka trávy/řeřichy, 

konvičku s vodou. 

Vezmete si vajíčko a rozklepnete ho co nejvíce nahoře. Vajíčko si dejte do sklenice, to zatím 

nebudete potřebovat. Důležitá je skořápka. Opatrně ji vymyjte a osušte. Vezměte si buď 



 
 

centrofixy nebo barvy a skořápku vesele pomalujte. Následně do ní dejte trochu hlíny, 

semínka a trošku zalijte. Nechte v kartonu od vajíček a dejte na slunné místo.  

Zbývá už jen pozorovat, jak tráva nebo řeřicha roste. 

 

 

  



 
 

Úkol č. 2 

Určitě si říkáte, co teď uděláte s těmi vajíčky ve sklenici, viďte? Dneska, když jsem se ráno 

procházela lesem, tak jsem viděla zajíčky, kteří zrovna snídali. Máma zaječice něco smažila na 

pánvi, tak jsem se šla podívat, protože to nádherně vonělo celým lesem.  

Dělala malým zajíčkům lívance, protože mají mlsné jazýčky a tátovi zajícovi volské oko. Jenže 

ne jen tak ledajaké, ale ve tvaru zajíčka! Tak jsem to pro vás vyfotila, abyste to mohli také 

zkusit. Maminka určitě ví, jak na volské oko, takže recept jsem od zaječice nezjišťovala, 

pouze přikládám fotku. Ale recept na lívance máte přímo od paní Zajíčkové. Tak si nechte 

chutnat! 

 

Recept na lívance:  

 1 lžíce cukru 

 0,5 hrnku mléka 

 2 lžičky oleje 

 1 hrnek hladká mouka 

 1 ks vejce 

 0,5 lžičky kypřící prášek do pečiva 

Od žloutku oddělíme bílek a z bílku vyšleháme sníh. Žloutek s cukrem rozmícháme v 

mléce. Hladkou mouku společně s práškem do pečiva vmícháváme po troškách do 

mléka s žloutkem. Když bude těsto až moc husté, tak přidáme trošku mléka, ale těsto 

https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=cukr
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=olej
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=hladka_mouka
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=vejce
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=kyprici_prasek_do_peciva


 
 

nesmí být řídké jako na palačinky, poté přidáme olej. Nakonec opatrně vmícháme 

sníh ušlehaný z bílku. 

 


