
Distanční výuka – 4. ČÁST 

 

Ahoooj, 

 

týden uplynul a už jsem opět tady, tvá kamarádka                . Jaro už jsme spolu 

uvítali, první jarní poznali.  A jestlipak se Ti už trochu zazelenala 

úroda zeleniny? už konečně trošku vykouklo a už se blíží Velikonoce. To je 

třeba řádně oslavit. Zkusíme najít u vody  . Půjdeme se podívat za  , 

poprosit o pár . Vajíčka barevně ozdobíme a holky je pro kluky koledníky 

připraví. Na Velikonoční pondělí se pak nechají opatrně  vyplatit. To aby  
 
 

holky byly po celý rok zdravé. Kluci pozor, pomlázkou to nesmí bolet. 
 
 
 
 
Než začneš barvit vajíčka nebo zkoušet plést pomlázku, vydej se na procházku. Při ní 
se rozhlížej, jestli někde nenajdeš kočičky. 
 
 
Nenech se splést, nejsou totiž kočičky jako kočičky. 

 

                     
 
Kočičky, které hledáš, jsou větvičky stromu, který se jmenuje VRBA JÍVA. 



 
Ještě než začnou Velikonoce, podívej se na pohádku Chaloupka na vršku – Jak se 
pomlázky ztratily (ODKAZ na video). 

 
 

 
 
 
Kluci v pohádce se nejvíce těšili na dobrotu zvanou Jidášky. Je to jednoduché, 
zvládneš to s mamkou i ty. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Posílám Ti recept: 

- Zadělejte kvásek. Smíchejte vlažné mléko, lžičku cukru, kostku droždí a 
hrubou mouku. 

- Jakmile kvásek vzejde, utřete máslo se zbývajícím cukrem a žloutky. V 
okamžiku, kdy je z másla pěna, přidejte do něj kvásek, hladkou mouku, 
vanilkový cukr, sůl a citronovou kúru. 

- Udělejte hladké těsto, ale pozor, nemělo by se lepit. 
- Těsto nechejte zhruba půl hodiny v teple kynout, potom ho promíchejte a 

dejte ještě další půl hodinu kynout. 
- Poté si z těsta připravte 25 tenkých pramenů, které můžete různě stáčet. 
- Plech si vyložte pečicím papírem, ukládejte na něj Jidášky a nechejte je před 

pečením ještě čtvrt hodiny kynout. 
- Během toho si rozehřejte troubu na 180 °C. Předtím, než vložíte plech do 

trouby, potřete Jidášky rozšlehaným vejcem. 
- Pečte je zhruba 20 minut.  

 

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


 
A jaká vytvořit hezká vajíčka? Podíváme se na návody, jak si nějaké to krásné vajíčko 
vytvořit. Lze barvit vajíčka vařená, vyfouknutá nebo i polystyrenová či papírová. 

 
 10 jednoduchých návodů na zábavné zdobení vajíček s dětmi (ODKAZ na 

návody) 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Barvení vajec lakem na nehty (ODKAZ na video)  
 
 
 
 
 
 
 
 Cibulová vejce (ODKAZ na návod)     

 

 

 

 

 Vytvořená vajíčka vyfoťte a pošlete. 

 

https://living.iprima.cz/jaro-a-velikonoce/inspirace-10-jednoduchych-navodu-na-zabavne-zdobeni-vajicek-s-detmi
https://www.youtube.com/watch?v=uC92-VnQCJk
http://www.sikovny-cvrcek.cz/cibulova-vejce


 

 Hotový pracovní list vyfoťte a pošlete, poté vlož do desek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vystřihni vejce podle přerušované čáry. 

 Seřaď vejce podle velikosti od nejmenšího po největší.  

 



 

O Velikonočním pondělí kluci nahánějí holky s pomlázkou. Vždy u toho říkají 

velikonoční básničku neboli koledu. 

 Jednu koledu se nauč nazpaměť, nahrajte video a pošlete. 

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

nebo 
 
Slepička běhá po dvoře, 
vajíčko se kutálí v komoře, 
slepička kdák! Vajíčko křáp! 
Máte mi ho panímámo dát. 
 

nebo 
 
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. 
 

nebo 
 
Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka. 
Nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 
do horního rybníčka 
a z rybníčka do louže 
kdo jí odtud pomůže? 

 

 

 



 

Školka je teď bez dětí. A je sama. Abychom jí udělali radost, vyzdobíme plot zahrady 

krásnými velikonočními obrázky. Obrázky zatavíme do folie – zalaminujeme, aby se 
při dešti nerozmočily a zůstaly stále tak pěkné, jako když se nakreslily. 

 Nakresli velikonoční obrázek. K Velikonocům patří třeba zajíček, 
nabarvená vajíčka, slepička, kuřátka, pomlázka, kočičky (větvičky 
vrby jívy). Vyber si tedy jednu věc a tu nakresli přes celou stránku.  

Jestli nevíš co nakreslit nebo ti přijde, že je to těžké, můžeš použít 
předkreslené vajíčko. To si vybarvi a nakresli podle svého. 

Rodiče, prosím dohlédněte, aby byl obrázek přes celou stránku. Nejlépe 
jeden motiv a ne spousta malinkatých na dálku špatně viditelných. 
Podklad může být jak obyčejný papír, tak i čtvrtka. Výtvarný materiál 
použijte takový, který je výrazný - pastelky, fixy, tempery, křídy. Vodovky 
a tvrdé pastelky bývají světlé a tím méně výrazné. 

 Hotový obrázek vložte do poštovní schránky školky, umístěný 

na plotě. A to do STŘEDY 31. 3. 2012 

Pokud to máte do školky daleko a nemůžete se zastavit, zkuste zhotovit 
fotografii nebo scan obrázku a zašlete ho do středy mailem. Však po 
vytištění nebude výtvarné dílo tak hezké, jako originál. 

 

Za vaše obrázky předem děkujeme a již se na ně školka moc těší. Plot budou zdobit 
výtvory i ostatních tříd, tak se někdy můžete zajít podívat na tuto výstavu. 

 



 





 

 

 



Venku je již hezké slunečné počasí a láká na procházky do přírody. Níže posíláme 
nápady na nějaké stopovačky a výlety. 

 

 S drakem Koroňákem - Radobyčice (ODKAZ na stránky) 
 Velikonoční zajíčková stezka – Lochotínský park (ODKAZ na stránky) 
 Pomocníci skřítka Radovánka – zámek Kozel (ODKAZ na stránky) 
 Ztracená ovečka Lucinka – Milínov, Mariina skála (kousek za hranicemi 

okresu Plzeň – město) (ODKAZ na stránky) 
 Objevování velikonočních tradic (uvedeno od 7 let, ale zkusit můžete) – 

Bolevec (ODKAZ na stránky) 
 Pavoučí dobrodružství (uvedeno od 7 let, ale zkusit můžete + je zde poplatek 

50,- Kč za gamebook) – Plzeňské řeky (ODKAZ na stránky) 

 

Užívejte si sluníčka, zelenající přírody a hlavně pohybu venku. 

Těším se na viděnou. 

https://drakkoronak.cz/hry/sportovec-sokolik
https://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/zpravy-z-jednicky-vezmete-deti-a-uzijte-si-s-nimi-zabavu-na-velikonocni-zajickove-stezce.aspx
https://www.hravylety.cz/vylety/pomocnici-skritka-radovanka/
https://www.hravylety.cz/vylety/ztracena-ovecka-lucinka/
https://www.radovanek.cz/akce/akce/7133-objevovani-velikonocnich-tradic-plzen
https://www.radovanek.cz/akce/akce/7125-pavouci-dobrodruzstvi-po-stopach-rek

