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VELIKONOCE 
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky 

jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Jejich úkolem 

bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na 

znovuzrození přírody. 

 

 

 

 

1. SYMBOLY VELIKONOC 

- podívejte se na následující obrázky a řekněte mamince nebo tatínkovi, co na nich 

vidíte. Věděli byste proč jsou zrovna toto symboly Velikonoc? Dokážete 

vyjmenovat ještě nějaké další? 

https://poradimesi.cz/zdravi/7-rad-jak-zlepsit-vas-imunitni-system/


2. HRA NA OBŘÍ VEJCE 

- na koberci nebo kdekoliv venku na zahradě vytvořte obrys velkého vajíčka (lze 

použít lano, provaz, dlouhé šátky apod.), takto vyznačenou kraslici následně 

vyzdobte jakkoliv budete chtít (s pomocí barevné vlny, kamínků, sušených plodů, 

mašlí, přírodnin atd.) 

 

 

 

3. VELIKONOČNÍ KUŘÁTKO 

- nejrozšířenějším symbolem Velikonoc je kuřátko, na obrázcích níže se nám jedno 

takové zrovna líhne. Zkusíte si jej doma vyrobit? 

- budete potřebovat: papírový talíř, tužku, nůžky, žlutý papír a kousek červeného, 

lepidlo, černý fix 



4. POKUS S TEPLEM A BARVAMI 

- příchod jara znamená také teplejší počasí, zkuste si tedy doma udělat pokus, zda 

mají barvy nějakou souvislost s teplem; pokud ano, jaké barvy je tedy lepší nosit 

v teplém počasí a proč? (tmavé barvy pohlcují více slunečního záření a více se 

zahřívají) 

- vezměte si dvě stejné sklenice a do obou nalijte stejné množství vody (sklenice 

nemusí být plné), poté na jednu sklenici natáhněte černou ponožku a na druhou 

bílou, za slunečného počasí postavte sklenice vedle sebe na okno z vnější strany, 

zhruba po dvou hodinách vyzkoušejte, která ponožka je teplejší a poté 

vyzkoušejte i teplotu vody, vždy začněte u sklenice s bílou ponožkou 

 

5. VELIKONOČNÍ HÁDANKY 

Nebýt mého kokrhání 

nebylo by rána ani. 

Vstávejte už, lenoši, 

dlouho spát se nesluší.  

(kohout)      
 

Kvokám, kvokám na dvoře, 

vajíčka jsou v komoře. 

(slepice) 
 

Malý zobáček, žlutá peříčka, 

právě se vylíhlo z bílého vajíčka. 

(kuře) 
 

Je soudeček bez obrouček, 

je v něm dvojí víno, 

a přece se nesmíchá. 

(vejce) 



6. VELIKONOČNÍ ŘÍKANKA  

- všichni známe minimálně jednu velikonoční říkanku, kterou recitují koledníci. 

V této říkance ale vystupuje malý zajíček, zkusíte se ji také naučit? 
 

Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody,  

nesl košík vajíček. 
 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka    

a já říkal: Ne, ne, ne. 
 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 

 

7. TO JSEM JÁ 

- určitě vám doma zbyly proložky od vajíček. Poproste maminku, aby vám jednu 

dala a společně zkuste namalovat sebe. Nejvhodnější jsou temperové barvy. 

Získáte tak krásný netradiční obraz.  

 

  



7. PEČEME BERÁNKA 

- a na závěr si můžete zkusit upéct tradičního velikonočního beránka 

Budete potřebovat:  

- máslo (Hera) 120 g 

- žloutky 4 g 

- krupicový cukr 120 g 

- práškový cukr 200 g 

- droždí 30 g 

- mléko ¼ l 

- polohrubá mouka 500 g 

- hrozinky 

- mandle 

- citrónová šťáva 

- bílky 2 

Postup: 

Máslo utřeme se žloutky a krupicovým cukrem. Přidáváme kvásek z droždí a 

mléka a postupně přisypáváme mouku. Do vzniklého těsta přisypeme hrozinky a 

sekané mandle. Vymaštěnou formu vysypeme strouhankou a naplníme těstem. 

Necháme dobře vykynout a pak pečeme ve středně vyhřáté troubě. Vychladlého 

beránka potřeme polevou ušlehanou z práškového cukru, bílků a lžíce citrónové 

šťávy. 

 

 

 

 

 

 


