
 

ÚKOL Č. 11 

 
Ahoj děti. Byla jsem na procházce a viděla jsem na oknech, že hodně z vás už má zasazené 

osení. Výborně, vypadá to u vás už skoro jako na mé louce.  

Úkol č. 1 

Když se nám tedy blíží ty Velikonoce, připravila jsem si pro vás dneska pohádku – Chaloupku 

na vršku. Vím, že vám ji občas pouští paní učitelky ve školce, je to tak? Tak dneska se 

podíváte doma a hádejte o jakých bude svátcích? Ano, o Velikonocích! 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc  

O čem pohádka byla? Povykládejte si s rodiči, co jste si z pohádky zapamatovali. 

Pojmenujte si, jak se říká dnům před Velikonocemi a jaké obsahují tradice (modré pondělí, 

šedivé úterý -> uklízelo se, škaredá středa-> pokud se škaredíš, může ti to zůstat, zelený 

čtvrtek-> jí se zelená zelenina (špenát, zelí...), velký pátek-> měl by se držet půst, bílá sobota-

> čas pro přípravu pomlázky a vajíček, Velikonoční neděle-> pečení beránků, mazanců, 

Velikonoční pondělí-> pomlázka  

Co patří k Velikonocům? (pomlázka, vajíčka, řehtačka…). Z čeho se plete pomlázka? Jak jinak 

se řekne pomlázce? Proč se říká, že se musí holky nechat vyšlehat? 

Znáš nějakou velikonoční koledu? Nebo básničku? 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


Úkol č. 2 

Někteří z vás určitě znají koledu o vajíčku. 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

Pokud ji hlavně vy kluci ještě neumíte, je teď ten správný čas se ji naučit. Nebojte, není to nic 

těžkého. Pomoci vám k tomu může i tento „návod“. 😊  

 

  



My v lese používáme o Velikonocích jiné básničky. Tak jsem se o ně s vámi chtěla podělit a určitě se je 

můžete naučit. Vybrala jsem jednu speciálně pro holčičky z Brantic a jednu také pro chlapce.  

 

Pro děvčata: 

Prosím, prosím, slepičko,  

Snes mi jedno vajíčko. 

Potřebuji na koledu,  

Namalovat už je svedu,  

Avšak snést je nedovedu. 

Nejsem totiž slepice,  

Ale děvče z vesnice. 

 

Pro chlapce: 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Úkol č. 3  

Na závěr jsem si nachystala úkol s pomlázkami. Našla jsem v lese 5 různých pomlázek a donesla jsem 

je domů. Potřebovala bych je seřadit od nejkratší po nejdelší, ale nevím si rady. Pomůžeš mi? Víš, 

která pomlázka je krátká? A která dlouhá? Nejdříve všechny vybarvi, poté vystřihni, a nakonec je 

správně seřaď. 

 

  



 

 


