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VELIKONOČNÍ



Dívčí koleda

Líto, líto nesu,

až se celá třesu.

Ráno jsem nic 

nesnídala,

protože jsem 

pospíchala,

abych něco dostala.

Dejte mi kus 

perníku,

já jsem koza mlsná,

jestli mi nic nedáte,

podívám se do 

komory,

co v polici máte.

Přišlo jaro, slunce svítí,

v zahradách je plnokvítí.

Co to ptáci štěbetají?

Že mi tady rádi dají

malovaná vajíčka,

co jim snesla slepička.

Maruška

Internet….

Terezka



1. Jaké zvyky o Velikonocích doma dodržujete?

Společně pečeme velikonoční perníčky, na Zelený čtvrtek připravujeme pokrm ze „zelených surovin“ (hrášek, 

bylinky, špenát, cuketa), pečeme mazance, které poté rozdáme v příbuzenstvu, barvíme vajíčka, zdobíme větvičky 

ručně namalovanými „kraslicemi“ ;-) na Velikonoční pondělí musí být upečený beránek.

2. Jakým způsobem připravujete vajíčka pro koledníky? 

Vajíčka jsou vždy uvařená a obarvená (většinou potravinářskými barvami na vajíčka) – nesmí chybět žlutá, červená, 

zelená barva. Někdy obarvujeme i přirozeným barvivem získaným z vyvařených slupiček z cibule. 

3. Jak na Velikonoce zdobíte svůj domov? 

Snažíme se vyzdobit si byt i okolí domu rozkvetlými trvalkami (macešky, krokusy), na stole nesmí chybět větvičky 

se zavěšenými ručně malovanými kraslicemi, beránek s červenou mašličkou a množství dobrot pro koledníky. 

V posledních letech pečeme malé muffiny zdobené barevnými lentilkami, po těch malí koledníci sahají jako první. 

Odpovídala Jana



1. Jaké zvyky o Velikonocích doma dodržujete?
My u Janýrů vstáváme na Květnou brzy, protože jdeme do kostela, kde nám pan farář posvětí kočičky. (Ty mají představovat palmové listy, kterými Židé 
vítali Ježíše Krista, ale kde tady chcete sehnat palmové listy, že?) Pak si my holky učešeme dva culíky, popadneme líta ozdobená barevnými mašličkami a 
jdeme se sousedkami obcházet sousedy Doma zanecháme naše chlapy, kteří již byli lítem omlazeni ráno, ještě v posteli, kdy přes slabou látku pyžama 
jehličí pěkně štípe do zadní části těla.
Na Zelený čtvrtek musíme mít k jídlu něco zeleného, abychom byli zdraví, což většinou řeší špenát, který se ve spojení s česnekem, smetanou a 
těstovinami těší všeobecné oblibě. Také pečeme jidášky, válíme těsto tak, aby vypadalo jako provaz, na němž se oběsil zrádný Jidáš. (Takové pěkné 
morbidní zvyky si nelze nepřipomenout.) Pak se ten provázek z těsta smotá do různých patvarů, upeče se, namaže se medem, jí se a věří se, že budeme 
uchráněni celý rok různých bodanců, kousanců od hadů a pomluv. Už ale nedodržujeme zvyk, že toto pečivo jíme při východu slunce, protože vyhřátá 
postel je tak lákavá…
Na Velký pátek se snažíme postit, takže moc nejíme, nic nevaříme a jdeme na výlet, jehož cílem je křížová cesta, která připomíná Ježíšovo ukřižování. 
Když zrovna nemusíme být doma kvůli korona krizi, využíváme dnů volna a jedeme na dovolenou někam, kde je tepleji než u nás. Chodíme na výlety, ale 

vždy s sebou máme na svačinu mazanec a cestou trháme kopřivy na nádivku. 
Na Bílou sobotu večer jdeme do kostela, který už je krásně nazdoben, protože tam začíná velká sláva, neboť se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  
Nejdřív se před kostelem rozdělá ohníček, světí se, lidé pak jdou do kostela v průvodu s rozsvícenými svíčkami. To většinou děti baví. Pak ale následuje 
řada čtení a zpívání a tady ti mladší začínají klást otázky typu: „Kdy už to skončí?“
V neděli se na výletě musí najít nějaké proutky, které pak naši chlapci zpracují na pomlázku, již my, děvčata, pocítíme na vlastní kůži následujícího dne, 
sotva co procitneme. A pak těm dáme vajíčka, se kterými jsme se patlaly celý předešlý večer.

2.       Jakým způsobem připravujete vajíčka pro koledníky?
Většinou vajíčka obarvíme cibulovými slupkami a fixou na ně nakreslíme puntíky a kytičky, někdy vymyslíme krátkou básničku nebo vzkaz. Ale když máme 
čas, děláme vyškrabávaná vejce, kdy se do obarveného vajíčka rýpe ostrým předmětem (žiletkou, nožem) tak, aby vznikla kytička nebo srdíčko.

3.      Jak na Velikonoce zdobíte svůj domov?

Do hrnců přede dveře zasadíme kytičky, slepičku ze slámy, stůl zdobí skořápka, ve které je voda se sasankami, jinde máme velikonoční osení a na 
větvičky věšíme umělá vajíčka a barevné pentle.

Odpovídala Jarmila



1. Jaké zvyky o Velikonocích doma dodržujete?

Kromě zdobení domečku si chlapi a chlapci upletou pomlázky z osmi proutků, upečeme beránka a mazanec. Já si 

koupím ještě čokoládového biskupského beránka, protože ho miluji (rozdělím se). Jinak mě nic nenapadá. A přece. 

Neduhy z těla se vyhání vyšleháním pomlázkou a týden před tím děvčata lítem. Málem bych na to zapomněla.

2. Jakým způsobem připravujete vajíčka pro koledníky?

Vajíčka od našich slepiček uvařím v cibulových slupkách, na některá dáme gumičky a hned jsou vyzdobená, jiná
polepíme nálepkami nebo něco veselého namalujeme. Já malovat neumím, toto nechávám zbytku dívčího 

osazenstva. Většinou přijely i holčiny z rodiny a byla to prima zábava. 

3. Jak na Velikonoce zdobíte svůj domov? 

Třeba takto:

Veselé Velikonoce přeje P. B. (Jedna kraslice nepřežila, víte která?)



Našli jsme na internetu……….kdo, ví, jestli je to pravda……



Velikonoční hry:

Vajíčka se kutálejí.

- děti se promění ve vajíčka

- kutálejí se (chodí, utíkají) různými směry

- musí ale dávat pozor, aby nenarazila do 

jiného vajíčka, protože by se rozbila

- rozbitá vajíčka vypadávají ze hry

Kvočna hledá kuřátko.

Pomůcky: šátek

- jedno dítě (kvočna) má zavázané oči, 

druhé dítě (kuřátko) pípa v určeném 

prostoru

- úkolem kvočny je ho najít podle směru 

pípání

Připravil Michal



Vybarvi dopravní značky

Co mám jako chodec na silnici vědět!!!!!
Když přecházím silnici, vždy se rozhlédnu na obě strany
Využívám přechody pro chodce
Nikdy nepřecházím v zatáčce
Když není  chodník, vždy chodím po levé straně vozovky
V šeru, v mlze nebo ve tmě nosím reflexní prvky

Vylušti tajenku: ANO NE
Chodec musí využít chodník, pokud je. S P
Cyklista smí jet po stezce pro chodce. O T
Chodník je pro chodce bezpečnější než silnice. E I
Jezdec na koloběžce je považován za chodce. J Z
Vozidla IZS mohou vjet na stezku pro cyklisty K U 
Bruslař a chodec mají stejná práva. A L

TAJENKA:

Připravil Michal



NAJDI VAJÍČKO:

VYŘEŠ KŘÍŽOVKU:

NAJDI CESTU K VOZÍČKU:

Připravila Pája


