
Naši milí rodiče a nejmilejší dětičky, 
blíží se nám krásný jarní svátek, tak jsme si pro vás 
nachystaly další parádní úkoly na téma…..? 
Ano jsou to ,,Velikonoce”! 

Děkujeme všem, kteří nám poslali fotky ať při tvoření nebo při 
plnění pracovních listů, moc nás to potěšilo. :-) 
Budeme rádi za další fotky, které nám můžete posílat na e-mail 
skolkabulharska@seznam.cz 

Moc vás všechny zdravíme a přejeme krásné Velikonoce! 

Odkazy: 

 Pat a Mat - Velikonoční vajíčko  

 Velikonoční tvoření  

 Spejbl a Hurvínek - Velikonoce  

 O Velikonočním vajíčku  

 Jak se plete pomlázka  

 Míša Růžičková - Jambo Mambo 

 Míša Růžičková - Do rytmu se hýbej 

https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM
https://www.youtube.com/watch?v=_cltAqVh7Kc
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A
mailto:msbulharska@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8
https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g
https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o


     Velikonoce tradičně probíhají celý týden, jsou nejvýznamnějším křesťanským              
svátkem. My vám den po dnu poradíme, co by se na tento svatý týden mohlo dělat. 

MODRÉ PONDĚLÍ a ŠEDIVÉ ÚTERÝ (29.3. a 30.3.) 
- začíná se s pořádným jarním úklidem, děti vám určitě rády pomůžou 

ŠKAREDÁ STŘEDA (31.3.) 
- Pověry říkají, že základem je, abyste se v tento den nemračili, neškaredili. Jinak vám to 
prý zůstane. Zatímco se na Modré pondělí začínalo uklízet a na Šedivé úterý se vymetaly 
pavučiny z koutů, o Škaredé středě by se měly vymést saze z komína. 

ZELENÝ ČTVRTEK (1.4.) 
- Tento den bude celý zelený. Klidně se oblečte do zelené, uvařte zelené jídlo (nejčastěji 
špenát), zasaďte hrášek a s tatínkem můžete vyrazit hledat okénko se zeleným pivem. 

VELKÝ PÁTEK (2.4.) 
- V první řadě to byl den zákazů. Nesmělo se nijak pracovat se zemí, například orat, kypřit 
půdu nebo ji okopávat.Také se nemělo nic půjčovat, aby půjčenou věc neomámily magické 
síly vystupující tento den na povrch a nesmělo se ani prát. Nemělo by se jíst maso (tzv. 
držet půst) 

- Už od rána bylo zvykem, že se děvčata chodila ještě před prvními ranními slunečními          
paprsky opláchnout vodou z potoka (umyvadlo určitě postačí), aby jim     
nenaskákaly pihy. 
 Také se vymetaly domy novými košťaty a někde se i bílilo, aby bylo     
 všude čisto a čistota se domu držela po celý rok. 
    V sobotu se také pečou beránci či mazance a chlapci pletou pomlázky. 
     Dříve se lidé snažili, aby byl tento den opravdu slavnostní. Kromě    
       úklidu se nosilo i nové nebo sváteční oblečení. 

  BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (4.4.) 
  - V neděli probíhá tradiční pečení velikonočního beránka. Chodí se do   
  přírody, do vázy se dávají jarní kytičky. Protože bylo zvykem se v tento   
  den bavit, pořádaly se různé taneční zábavy, zpívalo se a hodovalo,   
  dívky barvily vajíčka, a to už od východu slunce. 

   VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (5.4.) 
   - V tento den chodí chlapci s pomlázkami a koledují u děvčat   
   barvená nebo čokoládová vajíčka. Každá dívka by měla chlapci   
   uvázat na pomlázku barevnou pentličku. 

BÍLÁ SOBOTA (3.4.)



Velikonoční básničky 

 
Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný.

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko.

Kropenatá slepička, 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám.

Komu já vajíčko daruju, 
toho já upřímně miluju, 
komu já vajíčko dám, 
toho ráda mám. 
Kdo ho zdobil? Ten má rád. 
Kdo ho dostal, ten je rád. 
Za vajíčko malované 
z velké lásky darované.Koledníci jdou, pomlázku nesou, 

zpívají koledy, ,,vajíčko dejte mi”. 
Ať je pěkně malované, 
od srdíčka darované. V ošatce mám vajíčka, 

co snesla mi slepička. 
Jsou tam krásně malované, 
nebo pěkné bílé, 
jen si vemte koledníci, 
které jsou vám milé 

Hody, hody, zdravíčko, 
dejte klukům vajíčko. 
Na pomlázku mašli, 
že k vám cestu našli.

V trávě hopsá zajíček, 
nese kopu vajíček. 
Žluté, modré, červené, 
všechny krásně zbarvené.

Co to křuplo maličko? 
Ále, prasklo vajíčko. 
A z něj vskutku za krátko, 
vyběhlo ven kuřátko.

Sluníčko dnes krásně hřeje, 
mamku, taťku, mě i tebe. 
Slavíme dnes jarní svátky,  
vejce dáme do ošatky. 
V pondělí k nám přijdou kluci 
s pomlázkami pro kraslici.



Velikonoční hádanky  

Když to vyhodíš do vzduhu, je to bílé. 
Když dopadne na zem, je to žluté. 
Co je to? 
(Vajíčko)

Puťa, puťa, puť, přeji dobrou chuť. Zrnka zobu 
zoby zob, panímámo ještě hoď. Běží kolem 
sestřička, žluťounká je celičká. Naše máma 
slepice sezobala nejvíce. 
(Kuřátko)

Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku. 
Za to snáší vajíčka. Kdopak je to? 
(Slepička)

Po obloze pluje, na louce si skáče, 
trká, vyhazuje, má vlněný fráček. 
(Beránek)

Má hlodavé zoubky a kabátek s chloupky. 
Dlouhé uši všechno střeží, něco šustne a 
hned běží. Kdo je to? 
(Zajíček)

Spoj hádanku s obrázkem



 

Hledej vajíčka, která mají stejný vzor jako na písmenech. Spoj je čárou a vybarvi.



 

Do políček udělej tolik puntíků, kolik vajíček mají děti připravené na malování a pomoc jim je vybarvit.



 

Najdi zajíčka a jeho stín 
Vybarvi všechny:

žlutě

červeně

modře

zeleně

oranžově



 

Nakresli si slepičku s vajíčkem a kohoutka jedním tahem, z každého konce aspoň 2x obtáhni



 



 

Která z pomlázek je nejdelší a které je nejkratší? Vystříhej a seřaď je podle délky.



 

Domaluj vzory na vajíčkách 



 
Pomoc zajíčkovi najít vajíčka



 
Rozstříhej a poskládej puzzle



 
Dokresli vajíčko



 

Výrobky

Poskládej si zajíčka z papíru podle návodu. 
Nalep si ho na špejli a zapíchni do květináče.

Popros maminku, ať ti vyfoukne 2 vajíčka, nabarvi 
je podle sebe, protáhni jimi pentličku a pověs na 
větvičku, kterou si přineseš z procházky s rodiči



 

Omalovánky







 



Beránek 

0,5 hrnu oleje 
1 špetka soli 
2ks vejce 
2 lžíce rumu 
1 hrnek mléka 
1 balíček prášku do pečiva 
1 hrnek cukru krupice 
1 balíček vanilkového cukru 
1 špetka citrónové kůry 
2,5 hrnku polohrubé mouku 

Vejce rozkvedláme v mléce. Mouku smícháme s kypřícím práškem, solí, vanilkovým a 
krupicovým cukrem a citronovou kůrou. Mléko s vejci nalijeme do sypké směsi, přilijeme 
olej, rum a utřeme hladké těsto. Těsto nalijeme do tukem vymazané a moukou vysypané 
formy. Vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme asi 40 - 50 minut. Dobu pečení 
si každý přizpůsobí podle pečení trouby. Upečeného beránka vyndáme z trouby a 
necháme formu vychladnout. Teprve potom hrnečkového beránka vyklopíme a potřeme 
čokoládou nebo citronovou polevou či jen pocukrujeme. 

Mazanec 

3 hrnky polohrubé mouky 
9 lžic cukr písek 
1/2 kostky másla (rozpustit) 
1 lžíce droždí 
1/2 hrnku mléka 
2 žloutky 
1 vanilkový cukr 

špetka soli 
citrónová kůra 

Nejprve uděláme kvásek: do vlažného mléka dáme droždí, je možno i sušené a lžíci cukru. 
Necháme vzejít. 
V míse smícháme mouku, už jen 8 lžic cukru, jednu jsme dali do kvásku, přidáme 
vanilkový cukr, žloutky, citronovou kůru a sůl. 
Zalijeme kváskem, zamícháme a nakonec přilijeme máslo a všechno těsto propracujeme. 
Je možno přidat rozinky namočené v rumu. 
Těsto necháme vykynout asi hodinu. 
Udělame bochánek, nůžkami ve středu vystřihneme křížek, pomažeme žloutkem a 
posypeme mandlemi. 
Na pečícím papíru pečeme asi 20 minut na180°C a potom na 150°C, asi tak dalších 40 
min.

Hrnečkový recept na beránka a mazanec


