
HODY, HODY, DOPROVODY 

22.3. – 4.4. 2021 

Ahoooj děti! 

Taky už jste se tak těšily do školky? My moc! Bohužel se ještě osobně sejít 

nemůžeme, ale nebojte, máme pro Vás připravené nejen úkoly, ale také nějaké 

cvičení, tvoření, pečení a pro malé badatele i pokusy. Stránek je tentokrát dvakrát 

tolik, ale nemusíte si tisknout všechno, stačí jen úkoly, do kterých si musíte psát.  

Děti, právě nám začíná opravdové jaro! Už se na něj týden připravujete se 

skřítkem Zvídálkem. Jenže mu byla zase pěkná zima, tak zalezl zpátky domů do 

teplíčka. Zkusíme pak přivolat sluníčko, abychom se už konečně ohřáli a mohli se 

připravovat na nastávající svátky. Víte, které to jsou? Určitě ano. Jsou to 

nejznámější svátky jara a už jste je ve školce párkrát zažily… no ano, jsou to 

Velikonoce!! To jste to pěkně uhodly!       

A jelikož je příští týden už opravdu velikonoční, začneme se na něj připravovat už 

teď, abychom na vše měli dostatek času a hezky si to užili. Takže si rozdělte úkoly 

do dvou týdnů a nezapomeňte si také užít prázdniny a velikonoční svátky       

Schválně… Natrhaly jste si kočičky do vázy? A zasadily jste si osení? Pokud ano, 

tak Vás moc chválím       Pokud ne, tak vůbec nevadí, protože ještě máte čas. 

Kočičky si můžete natrhat na procházce. A osení si ještě můžete zasít, doplňte ho 

i jinými semínky, třeba řeřichou. Vyzkoušejte skořápky, které si ozdobíte očičky, 

vyrostou vám pak parádní účesy.  

 

A než se pustíme do Velikonoc, zopakujte si části dne, dny v týdnu, měsíce 

společně s básničkou a roční období. Určitě Vám vše jde skvěle, mám z Vás radost 

      Přikládám Vám taky týdenní kalendář. Vytiskněte si ho dvakrát. Můžete si do 



něj zakreslovat důležité události, počasí, plány a i to, co Vás ten den bavilo nejvíc. 

Někdo z rodičů Vám určitě pomůže i něco zapsat. Příští týden si nezapomeňte 

každý den pojmenovat podle toho, jak se jmenuje. Nápovědu Vám napíšu níže. A co 

je nejdůležitější, každý den se do něj koukněte a řekněte si co je za den, co bylo 

včera a co máte další den v plánu. Pomůžou Vám právě Vaše zápisky. I když Vám to 

jde ve školce moc dobře, vím, že je to těžké a neuškodí to trochu trénovat       Ať 

Vás to baví…       



A teď už si dáme rozcvičku       Připomeneme si, jak se zdraví sluníčko s naší 

oblíbenou básničkou. A kdo ji nezná, nebojte se, dám Vám sem malou nápovědu. 

Jestli nevíte jak na to, ve složce Distanční vzdělávání pro Vás paní učitelka Klárka 

připravila foto návod Pozdrav Slunci.  

202103111351_pozdrav-slunci.pdf (mskoralky.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určitě jste krásně protažení! Zkuste to každé ráno, uvidíte, že 

se do všeho pustíte hned s větší chutí… a to by nebylo, aby na 

nás to sluníčko nevykouklo a nezačalo pěkně hřát       

 

 

http://zizkov.mskoralky.cz/files/img/202103111351_pozdrav-slunci.pdf


Vyzkoušejte během dne i další jarní pozice, ať si namasírujete záda a trochu se 

protáhnete. Určitě Vám pohyb zlepší náladu       

A pokud Vás to baví, na youtube najdete 

spoustu tipů na cvičení.  

 

Tady například celá lekce velikonoční jógy 

(161) Dětská jóga - Velikonoční příběh - YouTube 

To je všechno ale takové pomalé… Nemyslíte si, děti, že by to chtělo trochu 

zrychlit? Určitě ano, uvolnit trochu energie a pořádně si zadovádět       K jaru a 

Velikonocům patří i mláďátka. Víte jaká? Takový symbol Velikonoc je zajíček, tak 

si pěkně zaskákejte, jako ten ušáček       Hotovo? Dobře, už se určitě zahříváte 

      A dál? Ano, určitě jste někdo řekl i kuřátka, kachňátka nebo ptáčata. Tak 

vyskočte a připravte se, napadá mě jen náš oblíbený ptačí tanec       hurááá 

(161) BibiBum - Ptačí tanec - písničky pro děti - Kačeří tanec - YouTube 

A určitě jste si všimly, že venku začíná všechno kvést. Jaro je pestré na barvy. 

Vajíčka se barví, na pomlázky se vážou barevné stužky. Barvy hrají na všechny 

strany, tak si zatancujme na barevnou písničku       

(161) BibiBum - Barvičky - písničky pro děti - YouTube 

Já myslím, že už jsme zahřátí a protažení tak akorát. Nezapomeň se vydýchat a 

chvilku si odpočinout. Lehni si tak, aby ti bylo dobře, zavři na chvilku očička a 

zaposlouchej se do zvuků přírody. Můžeš si u toho představovat, jak to tam 

vypadá. Co slyšíš za zvířátka? Kdo jiný tam ještě žije? Stačí, když si odpočineš 

pár minutek. Nezapomeň se probudit zpátky domů, aby ses nezatoulal v lese       

(161) Zvuky přírody pro nejmenší - Zvuky lesa - YouTube 

 A teď už si jdeme říct něco o těch Velikonocích… 

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk
https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
https://www.youtube.com/watch?v=_5ol9Sy9wPU
https://www.youtube.com/watch?v=PtxC740UCv4&t=1396s


Prohlédni si velikonoční obrázky Josefa Lady a popros rodiče, aby ti přečetli verše 

Michala Černíka. Obrázky popisuj, povídejte si o nich s rodiči. Zeptej se i 

babičky a dědečka, jak se slavily Velikonoce, když byli ještě děti. 

 

POMLÁZKA 

Ať je to ta nebo ta, 

vyšlehám Vás, děvčata! 

Nedáte-li vůbec nic, 

vyšlehám Vás ještě víc! 

 

 

VELIKONOČNÍ KOLEDA 

My jsme děti od sousedů, 

přišly jsme k Vám na koledu. 

Hody, hody, doprovody, 

zbavíme Vás nepohody! 

Když nedáte koláče, 

cibule Vás rozpláče! 

Když nedáte mazanec, 

kůň Vám šlápne na palec! 

Když nedáte kraslici, 

liška Vám sní slepici. 

Když nedáte koledu, 

přijde medvěd k obědu! 

Pokud vás zajímá, jak se dříve slavily Velikonoce, 

můžete se podívat na pohádku z knihy Chaloupka na 

vršku – Jak se pomlázky ztratily. 

(161) Chaloupka na vršku - 05 Jak se pomlázky ztratily - YouTube 

Nebo si můžete pustit video o velikonočních tradicích. 

(161) Víte to? - Velikonoce - jejich původ a tradice - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE


Velikonoce a jejich tradice 
Velikonoce jsou svátek pohyblivý a slaví se každý rok trochu jiné dny. Pohybuje se od 22. března 

do 25. dubna. Počítá se to tak, aby vyšly na první neděli po jarním úplňku. Víte, děti, co je to 

úplněk? Podívejte se do kalendáře, kdy je nejbližší úplněk. 

Důležitých je i 40 dní před velikonoční nedělí. Oslavy začínají Masopustem, který jsme si prožili 

ještě ve školce. Následuje dlouhý půst a každá následující postní neděle má svůj název. Ten se může 

lišit podle krajů. My si nějaké názvy řekneme. Znáte někdo nějaké názvy? 

První postní neděle se nazývá pytlová, liščí, Pučálková, či černá – pečou se preclíky, vaří pučálka, 

mění se oděv na černý. 

Druhá postní neděle se nazývá pražná, nebo sazometná – vaří se pražma, vymetají se komíny a 

dělá se velký úklid. 

Třetí postní neděle se nazývá kýchavá – věří se, že kýchání očišťuje. Proto vzniklo Pozdrav Pán 

Bůh. 

Čtvrtá postní neděle se nazývá družebná, růžová – konaly se námluvy a dívky pekly zdobené koláče 

družebnáče. 

Pátá postní neděle se nazývá smrtná – vynáší se Morena, zpívá se a oslavuje se příchod jara. 

Šestá postní neděle se nazývá květná, beránková, palmová – světí se kočičky, které nás mají 

ochránit před zlými kouzly. 

 

Nastává PAŠIJOVÝ týden – to je pro nás ten příští a nyní si řekneme, jak se jmenují ty 

jednotlivé dny, které si zapíšete do kalendáře. 

MODRÉ PONDĚLÍ A ŠEDÉ ÚTERÝ věnujte úklidu. 

Na ŠKAREDOU STŘEDU se rozhodně nemračte, jinak se budete mračit celý rok, a to přece 

nechceme. Takže ve středu jedině s úsměvem       

Na ZELENÝ ČTVRTEK si do jídla přidejte čerstvé bylinky, nebo jakékoli jiné zelené rostliny a 

zeleninu, abyste tělu doplnili chybějící vitamíny. Upečte si jidáše. 

VELKÝ PÁTEK je dnem nadpřirozených sil, nemá se nic půjčovat, ani darovat. Také se otevírá země 

a vydává poklady. Tento den se drží přísný půst. 

Na BÍLOU SOBOTU doukliďte poslední nedostatky a těšte se na oslavy. 

NEDĚLE – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – končí dlouhodobý půst a je zakázáno pracovat. Doma se 

hoduje a jedí se připravené dobroty. 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ chodí kluci na pomlázku za děvčaty a vyhánějí z nich nemoci. Děvčata 

je za to odměňují zdobenými vejci. 

 

 

 

 

 



Malované čtení 

 

Přečtěte si s rodiči známé české přísloví, zkuste doplňovat do vět slova místo 

obrázků ve správném tvaru. 

Odpovězte si na otázky: 

Co šly děti hledat? 

Co našly na cestě u lesa? 

Kdo to tam asi udělal a je to správné? 

Co musí lidi udělat, aby přišlo jaro? 

Co znamená přísloví Jak se do lesa 

volá, tak se z lesa ozývá? 

 

 



Myslím, že už by to chtělo pauzu od povídání a přemýšlení. Teď dostanete úkoly, 

které zvládnete úplně samy. 

Obrázky si vybarvěte, vajíčka ozdobte a pokud si z nich budete chtít udělat 

puzzlíky, tak je podlepte čtvrtkou. Vše si pečlivě rozstříhejte, velký obrázek 

znovu složte a nalepte na nový papír.  

Když Vás to bude bavit, obkreslete si ručičku, vystřihněte ji a složte si 

takového jednoduchého zajíčka. Dokreslete mu obličej a pak ho můžete 

posadit třeba do vyrostlého osení       

 

 

  



 



Určitě vše zvládáte jako ve školce. Tak se nám to líbí       

Teď si, děti, zase trochu budeme namáhat hlavičku. Určitě Vám to půjde skvěle, 

o tom není pochyb, snad Vás to bude i bavit       

Začneme zlehka, ještě se vraťte k nůžkám, budete je potřebovat. 

 

Rozstříhejte zajíčka, srovnejte ho od nejmenšího po největší. Ve správném 

pořadí ho nalepte na papír. 

 

Najdi dva úplně stejné zajíčky. Vybarvi je. 

 

 

Tohle byla určitě brnkačka       



Splňte úkol podle zadání a řekněte si, které ovečky míří vpravo a které 

vlevo. 

 



Zapiš tolik puntíků do obdélníků, kolik kroužků jsi udělal, samozřejmě do 

odpovídající barvičky. 



Vystřihni vajíčka ze spodní části listu, doplň je do tabulky podle vzoru a 

rovnej je do řady podle velikosti. 



Vystřihni vajíčka ze spodní části listu a doplň logické řady. 

  



Jde Vám to opravdu skvěle, tleskám       

Za odměnu si můžete chvilku pohrát. Schválně, do čeho se pustíte jako první? 

Najdi 5 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyřeš sudoku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybarvi obrázek podle čísel a určených barev.  

  



Hledej nesmysly v Nesmyslově 

  



Pomoz zajíčkovi najít cestu k barevným vajíčkům 

  



Zopakuj první a poslední hlásky a rozlož slova na slabiky. 

 



Teď si vyzkoušíme Vaši pozornost. Najdi na obrázcích dvojice, které k sobě 

patří. Na prvním obrázku hledej správné poloviny vajíček. Na druhém hledej stíny.  



  



Už se pomalu blížíme ke konci. Zbývá nám procvičit si ručičky a prstíky. Použij 

básničku z minulého týdne, uchop správně tužku a hurá do toho       

Nejdříve si několikrát obtáhni beránka. Zkus to jedním tahem, začni prstíkem 

a pak použij pastelky. Až to budeš mít hotové, obleč ho do huňatého kožíšku. 

Nakresli mu klubíčka na celé tělo       



Ruce máme připravené, uvolněné. Teď se můžeme pustit do zdobení kraslic a 

pletení pomlázky. 



Výborně!! Jde Vám to skvěle, jste opravdu šikovní!  

Myslím, že vajíček, zajíčků, oveček a beránků jsme si užili už dost        

Zkuste dokreslit druhou polovinu kuřátka. Můžete si ho i vybarvit.  



Teď už nás čekají odpočinkové aktivity. Tvoření je forma relaxace, projevu 

fantazie, užijte si to       Vyberte si z toho, co Vás nejvíce láká, nebo klidně vše a 

vyzdobte si pokojík.  

Kresba kraslic svíčkou, nebo voskovkami, přetřít 

vodovkami a po zaschnutí vystříhat. 

Z vyrobených 

kraslic si 

můžete vytvořit 

takovýto 

věneček do 

okna, nebo na 

dveře. 

 

Pomocí houbiček a temperových barev vytvořte 

pozadí. Z novin vytrhejte zvířátko, dle Vaší volby. 

Nalepte na pozadí a dokreslete detaily. 

 

 



Z prázdných plastových vajíček si vyrobte sluchové pexeso, plňte je luštěninami, 

rýží, korálky apod. Aby se Vám dobře rozlišovaly, ozdobte je fixami. Pokud nemáte 

doma vajíčka, postačí Vám ruličky od toaletního papíru, ty si domalujte 

temperovými, nebo akrylovými barvami. Fungují taky skvěle jako hudební nástroje 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Taaaak… a teď si užívejte aktivity s rodiči. Tatínkovi pomáhejte na zahradě a 

v dílně, upleťte si pomlázku, naučte se koledu. Mamince pomáhejte doma 

s úklidem. Určitě ocení, když se zapojíte i v kuchyni. Posílám inspiraci s recepty 

na velikonoční jidášky a sušenky. A maminka má určitě své další osvědčené tradiční 

recepty, které Vás naučí. Přejeme dobrou chuť       

OVEČKOVÉ SUŠENKY  

Zabavte děti a upečte si společně ovečkové sušenky.  

210 g hladké mouky, 140 g másla 70 g mletého cukru, 2 žloutky, 1 lžička 

citronová kůra,  1 lžíce rumu (nebo medovina nebo tak), dávám i přirodní vanilkový 

extrakt (lze vynechat) kakao holandského typu  

 
Do mísy si odvážíme mouku, cukr a studené máslo přímo z lednice, nakrájené na kostky. 
Nejprve konečky prstů začneme spojovat ingredience, jako bychom tvořili drobenku, poté 
přidáme žloutky, citronovou kůru, rum, přírodní vanilkový extrakt (lze vynechat) a rychle 
spojíme v těsto. Na prkénko či vál vždy dáme kus těsta a po částech po něm přejíždíme 
směrem od sebe hranou ruky. Suroviny budou tak správně propojeny a sušenky úžasně 
křehké. Vzniklé pláty opět dáme rychle dohromady v těsto, zploštíme na tlustý obdélník, 
zabalíme do potravinové fólie a necháme alespoň dvě hodiny v lednici, ideálně přes noc.  
Po odpočinutí těsta v lednici jej necháme pár minut na vále. Odkrojíme si asi čtvrtinu těsta, 
kterou lehce rozválíme, posypeme kakaem holandského typu, zabalíme a krátce prohněteme, 
aby se těsto obarvilo na hnědo. Ze světlé části těsta tvoříme malé kuličky (cca 1 cm v 
průměru?) a skládáme na plech vyložený pečicím papírem do tvaru těla ovečky. Z kakaové 
části tvoříme hlavu, nohy, uši a případně ocásek. Vše jemně přitiskneme k sobě. 
Velikonoční sušenky ve tvaru oveček poté pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C cca 10 minut. 
Jakmile začnou růžovět okraje, vyndáme je z trouby a necháme dojít na plechu na lince. 
Vychladlé velikonoční sušenky naskládáme do krabičky a skladujeme v chladu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Recept na jidáše 

Jidáše – reBarbora's kitchen 

Děti motání jidášků moc baví, určitě to 

zkuste… odměna bude opravdu sladká       

 

 

 

 

 

 

Jaké dobroty na Velikonoce ještě pečete? 

Schválně, jestli to uhádnu. Pečete mazance a 

beránky, stejně jako my         

https://rebarboraskitchen.com/2017/04/11/jidase/


Určitě většina z Vás doma pomáhá s barvením vajíček. Je to tak? Děti, kde se 

vůbec berou vajíčka? Já myslím, že pocházejí z obchodu. Je to tak? Neee, 

že není? Aha! Vajíčka nám snášejí slepičky! Vy jste ale bystré děti. Teď už 

si to budu pamatovat       A teď vím zase něco já! Víte, že na barvení vajec existuje 

taky několik způsobů? My, jako správní badatelé, si zkusíme letos obarvit vajíčka 

přírodními barvami, a dokonce je ozdobíme pouze pomocí lístečků a květin. Někdo 

to tak možná už dělá. Pro někoho to bude vzrušující novinka       Jste, děti, 

zvědavé, jak na to?  

Nejprve vajíčka uvařte. Potom je umyjte ještě v octové vodě. Po osušení je 

ozdobte a svažte obvazem, anebo silonovou ponožkou. Přírodní barvy nejsou 

tak syté a určitě více vyniknou na bílých vajíčkách. Připravená vajíčka vložte 

aspoň na půl hodiny do připraveného výluhu z bylinek, čaje apod. Možná bude 

potřeba zvýšit teplota. Nakonec je naleštěte olejem, nebo máslem. 

Čím barvit? Jak postupovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusťte si k tomu 

písničku 

(161) ♥♥♥ 

Vajíčka....Písničky pro děti 

♥♥♥ - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


Když už jsme v té kuchyni, s těmi vajíčky, můžete si zkusit následující pokusy       

 

  



A už je tu opravdový konec. Doufáme, že jsme se společně dozvěděli něco nového 

a že jste si každý našel něco, co Vás bavilo, inspirovalo. Je jasné, že každého baví 

něco jiného, je to tak správně. Každý jsme jiný, a to je také důležité. Všem moc 

tleskám za snahu, trpělivost a za to, jak Vám to krásně šlo        

Moc si užijte Velikonoce, choďte na procházky, pomáhejte doma a buďte na sebe 

opatrní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těší se na Vás paní učitelky Sonička, Elenka, Hanička a Hanička  

 

Zdroje: Český rok, lidové zvyky a obyčeje – Ladislav Janovec; Český rok Josefa Lady – Michal 

Černík; Brumíkovy Velikonoce – Opavia; Cviky zábavné - jednotažky - Jiří Jošt; Šimonovy PL 26 – 

Bartošová, Křováčková; Hrášek v přírodě – Krupčíková Lída; Věda je zábava – Svojtka; Nové 

přírodovědné hry – Macenauerová, Brussová; Malované čtení, nejznámější přísloví – Tetourová; 

Maxi kniha, chystáme se do školy – Nováková Iva; Bezva čtení – Raabe; blog Markéta v troubě, 

časopis Puntík (duben 2019); časopis Sluníčko (březen 2016); www.pinterest.com; 

www.krokotak.com; www.jogasdetmi.cz; www.pixabay.com   

http://www.pinterest.com/
http://www.krokotak.com/
http://www.jogasdetmi.cz/
http://www.pixabay.com/

