
Milé děti, milí rodiče, 

moc Vás zdravíme, a doufáme, že se Vám i v této nelehké době daří dobře.  

Jsme rádi, že i na dálku s námi spolupracujete, posíláte fotky z Vašeho trávení 

volného času, a téměř všichni jste si našli čas a vyzvedli si pracovní sešity a papíry 

pro domácí úkoly a tvoření. Zvláště děti, které se chystají do školy mají distanční 

výuku povinnou, proto nezapomínejte zakládat vše, co jste s dětmi splnili, až se opět 

uvidíme ve školce, určitě si výtvory a úkoly vystavíme a rádi prohlédneme. Moc se 

už těšíme 😊 

(Kdo si ještě nevyzvedl pracovní sešity, může přijít v době 8-13h. ve čtvrtek 25.3. 

2021.) 

 

A teď už k tématu tohoto týdne… v sobotu 20.3. 2021 začalo nové roční období – 

JARO! 😊 Náš kamarád Žabáček Ferda už vykukuje z oken a hledá první jarní 

kytičky a sluníčko… také jste už určitě nějakou květinku při procházce venku 

zahlédli… Ferda už našel Sněženku, Orsej a dokonce i Pampelišku ! 😊 Ale 

především, za pár dní nás čekají VELIKONOCE! 😊 Taky už se těšíte?... 

 

1. A víte, co právě Ferda dělá?... připravuje se na Velikonoce a začal sadit 

velikonoční osení. Zkuste poprosit rodiče, aby Vám jej pořídili, a semínka 

osení můžete zasadit, pěkně zalévat a na Velikonoce budete mít kousek 

přírody i u Vás doma. Se sázením rostlinek už máte zkušenosti, věříme, že 

Vám to půjde snadno 😊 

Pro inspiraci: 



 

Místo osení můžete použít také řeřichu, která vyklíčí už za pár dní,  navíc se dá 

využít třeba ke snídani nakrájená na chleba a můžete ji přidat i do salátů. 

Inspirace: 

 

 

Spolehlivé luštěniny (Zdroj: ireceptar.cz) 



 

Obilí potřebuje od vysetí přibližně deset dní k tomu, aby řádně vyklíčilo a 
narostlo. Zrna lze povzbudit a namočit je ve vlažné vodě, klíčícímu osení 
dopřát dostatek tepla a světla a tím se celý proces urychlí. Jestli vás ale 
tlačí čas nebo nemáte možnost si obilky sehnat, vyzkoušejte osení z 
luštěnin. Pytlík hrachu, fazole nebo čočky doma jistě najdete a ze semen 
svižně vyklíčí mladé výhonky. Nezáleží na tom, který druh zvolíte, ale 
luštěniny nesmí být loupané, půlené či předvařené. 

Před vysetím nechte semena nabobtnat ve vodě, čočce stačí 12 hodin, 
hrách, cizrna či fazole mungo potřebují lázeň aspoň 1-2 dny. Během této 
doby vodu několikrát vyměňte. Nabobtnalá semena můžete zasít do 
substrátu, ale nižší poros vyroste i v neklíčovací misce nebo na talířku s 
namočenou buničinou. Výhodou takového pěstování je, že až mladé 
rostlinky přestanou plnit dekorační funkci, můžete křehké výhonky plné 
vitamínů sníst. Pokud chcete naklíčené luštěniny konzumovat, 
nezapomeňte je během růstu pravidelně proplachovat. 

 

2. Žabáčkovi Ferdovi už se stýská po kamarádech, a tak si dlouhou chvíli krátí 

plněním úkolů s nádechem jara. Taky nezapomeň otevřít své pracovní sešity a 

pokračuj v přípravě do školy, s přečtením zadání jednotlivých úkolů ti jistě 

rádi pomohou rodiče – úkoly s jarní tematikou. 

 

3. https://www.hrajeme-si.cz/content/45-iskolicka (o přihlašovací údaje, 

pokud ještě nemáte, si pište na e-mail info@msmitusova90.cz), z dané adresy 

odkaz „iŠkolička“, „Interaktivní programy“, „Březen“:  

 

- Nabídka písniček – „Jaro je tu“ – Ferda už se písničku učí a rád si s Vámi 

zazpívá, až se společně uvidíte ve škole 😉 

 

4. Aby nám bylo veseleji, pojď si vytvořit jednoduchou ale hezkou ozdobu na 

dveře = Velikonoční věnec: 

 

https://www.hrajeme-si.cz/content/45-iskolicka
mailto:info@msmitusova90.cz


 
 

 

- s rodiči si vytvoř šablonku vajíčka(můžeš využít i tu pod textem), tu pak 

několikrát překresli – na různě barevný papír, dekorační vícebarevný papír 

nebo vybarvi dle své fantazie  

- jednotlivá vajíčka vystřihni a slep okraji k sobě do tvaru kruhu – velikost je 

na tobě 

- přilep provázek, stužku apod. a připevni na dveře (na kukátko vstupních 

dveří, lepicí páskou, lepicí gumou apod.) 

Šablona k velikonočnímu věnci: 

 



 

 

 

5. Vytvoř si zápich do jarního květináče, můžeš využít i do jarního osení 😊 

- vytiskni, dokresli, slep jednotlivé části a přilep na špejli lepicí páskou 



 

 

  

 

 

Určitě bys zvládl/a i jiná zvířátka bez šablonky – kuřátko, ptáčka, ovečku atd. 

 

 

 

 

 

K zápichu do květináče můžeš využít i tyto šablonky: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Využij velikonoční omalovánky, třeba k darování svým blízkým nebo 

k ozdobení pokojíčku… pamatuješ na mandaly, které jsme tvořili ve školce? 

První omalovánka se jim podobá svým vzorem 😊 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7. Dvojice – najdi dvojici stejných vajíček a spoj čarou. Vajíčka vybarvi (nemusíš 

všechny). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. Taky už máš velikonoční náladu? A KLUCI 😊, nezapomeňte si připomenout 

velikonoční koledu - básničku: 

 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý,  

slepička vám zase snese jiný. 

 

PRO KLUKY A HOLKY 😊 

 

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. 

 

PRO KLUKY 😊 😊 😊 

 

Já jsem malý koledníček, 

koledovat neumím, 

tak mi aspoň něco dejte, 

ať tu dlouho nestojím. 

Vejce nebo čokoládu, ať zbyde i na ty vzadu. 

 

 

PRO TATÍNKY! 😊 

Hody, hody doprovody, 

nech si vejce, neměj škody. 

Místo vejce od slepice 

dám si trochu slivovice. 



9. Milí rodiče, nezapomeňte dětem předat Vaše velikonoční tradice. Ať už je to 

pletení pomlázky, barvení vajíček, pečení beránka, zdobení Vašeho domu, 

zahrady, či bytu, dodržení tradic jednotlivých dnů (nevynášet odpadky, 

zdobit byt, jíst něco zeleného na zelený čtvrtek atd.), ale především si užijte 

pohodově krásný sváteční čas, a i když je teď doba jaká je, najděte si na ní to 

hezké, a přejeme Vám KRÁSNÉ VELIKONOCE !!! 

 

Vaše paní učitelky z Kočičky 

Danka a Gabka 😊 

 

 

 

www.ceskevelikonoce.cz : 

 

Květná 

neděle 

 

Květná neděle připomíná příjezd Ježíše Krista do 

Jeruzaléma. V tento den se světí kočičky a kostely se zdobí 

i dalšími jarními větvemi v upomínku zelených ratolestí, 

jimiž byl Ježíš vítán. 

 

Modré 

pondělí 

 

V tento den se kostely zdobily modrou látkou s tím, že by 

nikdo neměl pracovat. Dětem a studentům v tento den 

začínaly prázdniny. 

 

Šedivé úterý 

 

Šedivé úterý rovněž nemá z křesťanského hlediska žádný 

velký význam, je to však den, kdy by měly hospodyňky 

začít uklízet a vymést z koutů všechny pavučiny. 

 

Škaredá 

středa 

 

Škaredá středa je symbolem Jidáše, který zradil Ježíše 

Krista. V tento den by se neměl nikdo škaredit, jinak mu to 

prý zůstane. 

http://www.ceskevelikonoce.cz/
https://www.ceskevelikonoce.cz/kvetna-nedele/
https://www.ceskevelikonoce.cz/kvetna-nedele/
https://www.ceskevelikonoce.cz/modre-pondeli/
https://www.ceskevelikonoce.cz/modre-pondeli/
https://www.ceskevelikonoce.cz/sedive-utery/
https://www.ceskevelikonoce.cz/skareda-streda/
https://www.ceskevelikonoce.cz/skareda-streda/


 

Zelený 

čtvrtek 

 

Zelený čtvrtek je prvním významnějším dnem ve Svatém 

týdnu. Začíná totiž tzv. triduum a připomíná se Ježíšova 

poslední večeře spolu s jeho zajetím. V tento den se 

začínalo řehtat řehtačkami, zatímco kostelní zvony utichly. 

 

Velký pátek 

 

Na Velký pátek byl Ježíš Kristus ukřižován. a Velký pátek 

se má držet půst a podle legendy se otevírají skryté 

poklady. 

 

Bílá sobota 

 

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Je to 

den rozjímání, nekonají se žádné liturgické obřady. 

Hospodyně o Bílé sobotě pečou mazance a beránky, 

chlapci pletou pomlázky. 

 

Boží hod 

Velikonoční 

 

Nikoliv v pondělí, ale ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus 

z mrtvých. Jedná se tedy o nejdůležitější den Velikonoc – 

Velkou noc. V tento den se chodilo do kostela, světilo se 

připravené jídlo a probíhalo bohaté hodování. 

 

Velikonoční 

pondělí 

 

Velikonoční pondělí už nepatří mezi křesťanské dny, a tak 

se v tento den vykonávají ryze světské tradice. Chlapci 

chodí s pomlázkami koledovat, aby vyšlehali děvčata a 

vyhnali lenost a zajistili mládí děvčatům i po další rok. 

 

 

 

 

https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velky-patek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/bila-sobota/
https://www.ceskevelikonoce.cz/hod-bozi-velikonocni/
https://www.ceskevelikonoce.cz/hod-bozi-velikonocni/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-pondeli/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velikonocni-pondeli/


 


