
Veselé Velikonoce se zajíčkem Ušáčkem 29.3.-2.4. 2021

Přestože Velikonoce letos slavíme poněkud odlišně, nic nám nezabráni si společně 
připomenout tradice a zvyky, které nám zanechali naši předkové, vyzdobit si domácnost krásnými 
výtvory, zazpívat si a radovat se se Zajíčkem Ušáčkem, který už se na děti moc těší!

Návrhy činností

Pohybová chvilka

„Ahoj děti, konečně se naše příroda probudila ze zimního spánku a je plná energie (je 
odpočatá) stejně jako já. A myslím, že nejsem sám! Mám rád běhání, hopsání, protahování, a také 
soutěžení a různé hry. Máte to také tak?“

Se zajíci máme kromě Velikonoc spojenou také

rychlost – ale jak bychom se proběhli v domě
či bytě, když je všude kolem nábytek?
Příhodně se oblečte a vyrazte na vaše oblíbená
místa, kde se budete moci proběhnout. Využijte
nerovnosti terénu – přeskakujte překážky,
obíhejte, zkuste si únikový styl zajíce – tzv.
kličkování.

Protažení svalů – když zajíček procitne ze

spánku nejdříve se rozhlédne, jestli mu nehrozí
nebezpečí (díváme se doleva, doprava), pak se
protáhne a pozdraví Sluníčko (natahujeme se
ke Sluníčku), tlapky potřebuje také probudit ze
spánku (rozpaží a prokrouží zápěstí, lokty i
celé paže), poškrábe se na levé noze, a pak na
pravé (střídavě se dotýkáme palců u nohou) a
nakonec vyzkouší, kolik má v nohách síly –
zadupeme nejprve levou, a pak pravou nohou.

Nyní vyzkoušíme cvičení pro posílení svalů (cviky opakujeme min. 6x) – přejdeme do 

dřepu (ruce mohou znázorňovat dlouhé uši) a vyzkoušíme jak daleko dokáže zajíček 
doskočit. Dále si klekneme a rukama se zapřeme o zem (dlaně jsou v úrovni ramen) – 
kolena budeme přitahovat střídavě k hrudníku. Cvik ztížíme a nohy natáhneme dozadu 
(zapřeme se o špičky) – a znovu střídavě přitahujeme kolena k hrudníku. Posadíme se, 
obejmeme kolena a pevně je držíme – nepouštíme! Vyzkoušíme kolébku – zhoupneme se 
dozadu a zpět. (Pro cvičení v přírodě, by bylo dobré mít s sebou podložku, tráva je sice 
měkká, ale slunce ji ještě úplně nevysušilo od jarního tání. :)) V posledním cviku 
vyzkoušíme polohu zajíce – sedneme si do kleku na patách,  rukama paty uchopíme, palce 
směřují ven, ostatní prsty dovnitř. Přitiskneme bradu na hrudní kost a pomocí břišních svalů 
balíme tělo do předklonu, až položíme temeno hlavy na podložku, čelo by se mělo ideálně 



dotýkat kolen. Pokračujeme zvedáním boků a překlápěním dopředu, až se stehna dostanou 
kolmo k podložce. Vydržíme několik nádechů a výdechů, poté pomalým odrolováním těla 
dosedneme zpět na paty, uvolníme paže. Jednodušší varianta cviku – poloviční zajíc –  
výchozí polohou je opět sed na patách, poté položíme předloktí na podložku rovnoběžně 
před kolena a mírně zakloníme hlavu. Stále sedíme na patách. Dech soustředíme do 
spodního břicha.

Pohybové hry: Vajíčka v hnízdě –  dvojice závodících stojí na startu, každý má u svých 

nohou hnízdo (můžeme vyznačit pomocí šňůrky, obruče, švihadla,...) a v ní stejný počet 
"vajíček" (papírové koule), vpředu asi 5 metrů před sebou má každý prázdné hnízdo, 
úkolem každého je přemístit po jednom všechna vajíčka do druhého hnízda, vyhrává 
rychlejší. Běh s vejcem – vyznačte start a cíl, položte vejce na lžíci a rychle k cíli, kdo do 
něj dorazí první, aniž by mu vejce spadlo (vejce nesmí být při běhu druhou rukou 
přidržováno), vyhrává!

Hledání velikonočních vajíček je nejrozšířenější velikonoční hra. Jen s malou počáteční 

přípravou lze hru různě obměnit: Místo pouhého hledání vajec, hledá každý hráč pouze 
vejce konkrétní barvy, přičemž je nutno předem zajistit, aby od každé barvy byl stejný počet
vajec. Tento způsob hry ji dělá zábavnější a zároveň se může každý hráč ujistit, kolik vajec 
vám ještě zbývá najít. Tímto způsobem proti sobě mohou hrát i týmy-jeden tým hledá pouze
červené a druhý tým pouze žluté vejce. Je také možné každému dítěti přečíst ze seznamu 
předměty, které má nalézt - například: určitý počet vajec konkrétní barvy, jednoho 
čokoládového zajíce, čokoládové kuře, květinu, čokoládového beránka.

Pro radost z povedeného cvičení, her a nalezených vajíček si teď můžete zatančit a zazpívat

společně s Míšou Růžičkovou na píseň Zajíček a liška –  https://www.youtube.com/watch?
v=_k8UXDk8APY

Relaxační a dechová cvičení – Relaxujeme v poloze na zádech, položíme si na břicho 

vajíčko (plastové nebo natvrdo uvařené), vajíčko rukama jemně přidržujeme, při hlubokém 
nádechu nosem cítíme, jak se vajíčko zvedá, při výdechu ústy klesá – se zadržením dechu 
vajíčko zůstává v jedné poloze.

https://www.youtube.com/watch?v=_k8UXDk8APY
https://www.youtube.com/watch?v=_k8UXDk8APY


Odfouknutí vajíček – Úkolem je pomocí foukání do brčka (slámy) dostat vejce (plastové 

nebo vyfouknuté) od startu až k cíli přes hrací pole. Je to mnohem složitější, než se zdá. 
Díky nepravidelnému tvaru vajec můžete zažít mnoho veselých momentů.

Výtvarné a pracovní chvilky

Zajíček z ubrousku – Jak jinak poskládat ubrousek na sváteční velikonoční tabuli, než ve 

tvaru zajíčka, jednoduchý návod najdete na https://www.jaksetodela.cz/video/4759/-
ubrousek-ve-tvaru-zajice-skladani-ubrousk-skladani-ubrousk-do-tvaru-zajice , tak si budou 
moci děti se zajíčkem vychutnat výborný velikonoční oběd.

Velikonoční hnízdo – Jednoduchá, ale velmi efektivní velikonoční dekorace, která ozdobí 

nejeden sváteční stůl, je tvořena přírodninami, které můžete posbírat po cestě z cvičení 
domů. Budete potřebovat suchou trávu (slámu), drobné větvičky, kočičky, peříčka a barevná 
vajíčka (přírodní nebo nazdobená) – ty ovšem z vycházky nepřinesete. :D Vše postupně 
umístíte a lehce naaranžujete do široké misky nebo sklenice. 

Zdobení vajíček ubrouskovou technikou – Připravíme si vajíčka uvařená nebo 

vyfouknutá, ubrousky s velikonočním motivem, vaječný bílek, štětec a olej. Ubrousek 
zbavíme vrstev (lépe se nám bude pracovat s jednovrstvým) a obrázek z ubrousku vytrháme.
Připravíme si dostatečné množství obrázků k polepení jednoho vajíčka. Obrázky nalepíme 
pomocí vaječného bílku tak, že obrázek položíme na skořápku a pomocí štětce na něj 
nanášíme bílek (vyfuknutá vajíčka potírejte opatrně!). Vajíčko necháme zaschnout. Po 
zaschnutí si kápneme do dlaní stolní olej a vajíčko ve dlaních olejem potřeme, aby se lesklo.

https://www.jaksetodela.cz/video/4759/-ubrousek-ve-tvaru-zajice-skladani-ubrousk-skladani-ubrousk-do-tvaru-zajice
https://www.jaksetodela.cz/video/4759/-ubrousek-ve-tvaru-zajice-skladani-ubrousk-skladani-ubrousk-do-tvaru-zajice


Zápich Slepička s vajíčkem – Šablonu slepičky obkreslete na barevný papír (pokud nemáte 

slepičce dozdobte peříčka), vystříhněte (detaily pomocí manikúrních nůžek) – mladším 
dětem s vystřižením pomohou rodiče, špejli provlečte srdíčkem, pak nazdobeným vajíčkem 
a podvažte ho stužkou, aby na špejli nejezdilo. Nakonec špejli propíchněte v horní části 
papíru.



Pečení velikonočního beránka – Děti velmi rády pomáhají v kuchyni při přípravě pokrmů. 

Nyní nastal čas pro přípravu velikonočního beránka. Tak ať se vám povede!



Hudební chvilky

Poslech: „Co myslíte, milují děti hudu stejně jako velikonoční zajíčci? Od zajíčka jsem 

dostala vzkaz, že jeho nejoblíbenější písnička je od Hradišťanu – Velikonoční čas 
https://www.youtube.com/watch?v=I3Zuwr6-aps, určitě už ji také znáte.“

„A ještě tady máme jednu k poslechu, i když trochu z jiného soudku: Pavel Novák – 

Velikonoce  https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg .“

„A už nás čeká jedna písnička k naučení, abyste ji mohli zajíčkovi zazpívat. Uděláte mu tím 

velkou radost.“ Velikonoční

https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg
https://www.youtube.com/watch?v=I3Zuwr6-aps


„A pro radost z Kristova zmrtvýchvstání!“ –    https://www.youtube.com/watch?

v=7wmsAngKWiM

 Halaluja šabalaba labambam

R: Haleluja šabalaba labambam, 

haleluja šabalaba labambam,

haleluja šabalaba labambam, amen, amen.

1. Ježíš je Pán a já mám ho rád,

Ježíš je Pán a já mám ho rád,

Ježíš je Pán a já mám ho rád, amen, amen.

R: Haleluja šabalaba labambam, 

haleluja šabalaba labambam,

haleluja šabalaba labambam, amen, amen.

2. On za mě zemřel a z mrtvých vstal, 

on za mě zemřel a z mrtvých vstal, 

on za mě zemřel a z mrtvých vstal, amen, amen.

R: Haleluja šabalaba labambam, 

haleluja šabalaba labambam,

haleluja šabalaba labambam, amen, amen.

3. On je Král a přijde zas, 

on je Král a přijde zas, 

on je Král a přijde zas, amen, amen.

R: Haleluja šabalaba labambam, 

haleluja šabalaba labambam,

haleluja šabalaba labambam, amen, amen.

https://www.youtube.com/watch?v=7wmsAngKWiM
https://www.youtube.com/watch?v=7wmsAngKWiM


Rozumové činnosti

Velikonoce - Tradice a lidové zvyky jsou důkazem toho, že Velikonoce nejsou jen oslavou 

přicházejícího jara, ale hlavně jsou oslavou zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. Velikonocům
předchází období 6 postních nedělí. V tomto postním období jsme připravovali svá srdíčka 
na Velikonoce – zkusíme si vzpomenout, jaké dobré skutky jsme vykonali. Každá z těchto 6 
postních nedělí má svoje jméno a je spojená s nějakou tradicí. ČERNÁ, PRAŽNÁ, 
KÝCHAVNÁ, DRUŽEBNÁ, SMRTNÁ, KVĚTNÁ. 

Květná neděle je poslední (28.3.2021) – světí se kočičky, přináší se jaro do vsi a zdobí se 

větvičky. 

Po ní nastává PAŠIJOVÝ TÝDEN :MODRÉ PONDĚLÍ , ŽLUTÉ ÚTERÝ – v chalupách se 

uklízelo. ŠKAREDÁ STŘEDA –nikdo se nesměl na nikoho mračit, aby se nemračil po celý 
rok. ZELENÝ ČTVRTEK – připravuje se jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, 
kopřivy), abychom byli zdraví po celý rok. V kostele přestaly zvonit zvony, „ odletěly “ do 
Říma. Děti chodí s řehtačkami. VELKÝ PÁTEK – ráno se chodilo umýt do potoka, země se 
otevírá a vydává své poklady. Je to den Kristova ukřižování. Bílá sobota – zvony se vrací z 
Říma, připravovaly se velikonoční mazance, beránky. V noci ze soboty na neděli Kristus 
vstal z mrtvých. Proto se říká Velká noc (podle ní se nazývají Velikonoce). Velikonoční 
neděle (Boží hod velikonoční) - tento den vrcholí velikonoční svátky, peče se nádivka. 
Velikonoční pondělí – chodí se na koledu s ozdobenými pomlázkami.

Symboly Velikonoc – Pomlázka je tvořena z mladých proutků vrby, břízy nebo jalovce 

spletené do sebe. Pomlázka má různé velikosti. Rukojeti mohou být pletené zdobně a na 
konci navázané stuhy, které na pomlázku váží chlapcům dívky za koledu a vyšlehání. 
Chlapci dívky vyšlahají, aby byly zdravé a krásné.  Pokud dívka naváže chlapci na 
pomlázku červenou stuhu, značí lásku, modrá naději, zelená sympatie a žlutá odmítnutí. 
Vejce je symbol nového života, naděje, plodnosti, zrození, ale i smrti. Začátku a konce. 
Beránek   symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinný, čistý 
a poslušný beránek obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů. Mazanec má kulatý
tvar připomínající slunce, kterého bude v dalších dnech přibývat. Na vršku se mazanec 
nařízl do kříže, připomínající ukřižování Krista. Kočičky, což jsou pučící pruty z jív, 
nahradily palmové listy, kterými lidé v Jeruzalémě vítali Ježíše Krista. Světí se v kostelech o
Květné neděli a spalují následující rok o Popeleční středě.

Květná neděle (Cyklus B)

Evangelium podle Mk 11, 1 - 10 

Pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma

Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla blízko 
Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici najdete uvázané 
oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ Učedníci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Pán Ježíš si 
na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. 

Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu 
zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“



Pašije podle Mk 14, 1 – 15, 47

Ukřižování Pána Ježíše

V Jeruzalémě žili také někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a jednou v noci pro
něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím ti zlí lidé přesvědčili obyvatele 
Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému by se mělo volat sláva. Místo toho chtěli Pána 
Ježíše ukřižovat. 

Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat. Lidé, kteří u 
toho byli, ale stále křičeli: „Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy nakonec vyhověl a dal Pána 
Ježíše přibít na kříž. 

Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na něj přibili. Lidé, 
kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži hrozně trpět, ale z lásky k nám 
to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel. 

Když mrtvé tělo Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu zavalili velkým 
kamenem.



Zamyšlení nad evangelii:

Dnes jsme slyšeli hned dvě evangelia. Jedno bylo radostné a veselé. O čem bylo?

O tom, jak Pán Ježíš přijel do Jeruzaléma.

Jak se lidé chovali?

Volali: „Sláva.“

Druhé evangelium bylo proti tomu hrozně smutné. O čem bylo?

O smrti Pána Ježíše na kříži.

Co v tomto evangeliu lidé volali?

Na kříž s ním! Ukřižuj ho!

Z jakého volání měl asi Pán Ježíš větší radost?

Sláva.

A jak je to s námi? Vším, co děláme, také jako bychom něco volali. Tím hezkým Pána Ježíše oslavujeme, tím 
špatným voláme: „Ukřižuj!“

Zkusíme najít příklady:

Sláva – pomáháme mamince, děláme radost bráškovi, ve školce posloucháme paní učitelku…

Ukřižuj – hádáme se, odmlouváme…

Vybíráme příklady ze života dítěte.

Chceme-li Pánu Ježíši dělat radost, budeme se snažit dělat častěji věci, které ho oslavují, a nedělat ty, které 
ho křižují. 

Závěr: Budeme se snažit dělat častěji věci, které Pána Ježíše oslavují a nedělat ty, které ho křižují. 

K jaru a Velikonocům patří mláďátka – narodí se jehňátka, kůzlátka, vylíhnou se kuřátka ... 

zopakujte si a pojmenujte celou zvířecí rodinu – např. ovce, beran, jehně. 

Povězte si o jejich životě čím se živí kravička, ovce, kozy apod. 



Velikonoční Kimova hra – Ukažte dětem předměty patřící k Velikonocům, aby si je mohly 

na 1 min prohlédnout. Pak je přikryje šátkem a některé odebere. Děti budou hádat, co 
zmizelo.

Pojmenujte obrázek – Mladší děti, co vidí, starší děti činnosti, které lidé na obr. dělají.

Zajíček přichystal dětem pohádku Chaloupka na Vršku – Jak se pomlázky ztratily – 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily


Logo chvilka

Literární činnosti

Říkanka pro mladší děti



Básnička pro starší děti            Já jsem malý zajíček

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.



„Co by to byly za Velikonoce bez Velikonoční pohádky? Poslechněte si napínavý příběh.“

Jak šlo vejce na vandr

Hrubín, F. - Nováková, Z. - Renč, V.: Kůzlátka a hloupý vlk. Brno: Blok, 1992. s. 43. 

Jedenkrát, už je to moc roků, asi tolik, co máš na ruce prstů a na hlavě vlásků, usmyslilo si 
jedno vejce, že půjde na vandr. „Co tady budu pořád sedět ve tmě,“ řeklo si a hup z kukaně na 
dvorek. 

Proklouzlo mezi tyčkami v plotě a rovnou na pěšinu, která vedla do světa. Vesele se po ní 
kulilo, kolébalo se ze strany na stranu. Najednou se po louce vedle cesty s velikým kejháním 
přihnala husa. „Kam jdeš, vajíčko?“ „Nechce se mi sedět v kukani,“ řeklo vajíčko. „A kam se ženeš 
ty?“ „Hospodyně si usmyslila, že mě strčí do krmníku! Ale to by mě musela nejdřív chytit!“ 
zakejhala husa. „Já s tebou půjdu do světa, vajíčko!“ „Tak pojď!“ A šly. Ráz a dva, ráz a dva, napřed
vajíčko, potom husa. 

„Haf, haf, kam tou cestou, kamarádi?“ zaštěkal na ně ze dvora pes Alík. „Doma se nám 
nelíbí,“ povědělo vejce. „Jdeme do světa hledat štěstí,“ zaštěbetala husa. „To já půjdu s vámi,“ 
rozhodl se pes. „Vám se doma nelíbí a mě se má líbit, když mě co chvíli bijí?“ Přeskočil zídku – byli
tři. Ráz-dva, ráz-dva, ráz-dva, vykračovali si do světa. 

„Mňau, mňau, vemte mě s sebou, přátelé,“ zamňoukalo našim vandrovníčkům někde nad 
hlavou. Všichni se podívali vzhůru. V koruně hrušně uviděli kocoura, svítil na ně očima. „Jen pojď,
bude nám veseleji,“ řekli mu. Kocour seskočil ze stromu a byli čtyři. Ráz-dva, ráz-dva, levá-pravá, 
levá-pravá. 

„Méé, me-e-é, poutníčci, kam jdete?“ zamečela koza, která se pásla na stráni. „Do světa 
hledat štěstí,“ povědělo vajíčko za všechna zvířátka. „Pojď s námi!“ „Půjdu ráda, je mi tu samotné 
smutno,“ zamečela rohatá koza. A cupy-dupy, už si to ťapala za kocourem. A bylo jich pět. Levá-
pravá, ráz a dva, ráz-dva, ráz a dva… 

V tom se z roští vykutálelo na pěšinu bodlinaté klubíčko. Co je to? Vandrovníčci sklonili 
hlavy a zkoumali tu zvláštní hračku zblízka. „Já jsem ježek,“ zapištělo to. „Prosím, vezměte mě taky
s sebou!“ „Proč bychom tě s sebou nevzali? Jen pojď s námi!“ řekla zvířátka. A bylo jich šest. Levá-
pravá, levá-pravá, rázovali pěkně jeden za druhým, až přišli k potoku. 

Bydlel tam pod kamenem rak a ten se taky přidal k ostatním. A tak jich bylo dohromady 
sedm. První se kutálelo vajíčko, za vajíčkem se kolébala husa, za husou poskakoval Alík, za Alíkem
vykračoval kocour, za kocourem ťapala koza, za kozou se šinul ježek a poslední klopýtal rak. Celý 
den vesele mašírovali cesta necesta, až se octli v černém lese. 

To už byl večer a mezi větvemi vysokánských stromů vyskakovaly hvězdy. Co teď? Tma 
jako v pytli a všude plno divných zvuků. Tam se ozvalo liščí zaštěkání a tam zase zahoukání sovy. 
Někde něco prasklo, zapískalo, zašeptalo, jakoby se had prosmýkl kapradím. Tady našim zvířátkům 
do smíchu nebylo. Tiskla se k sobě, srdíčka jim tloukla až v krku, šinula se jen krůček za krůčkem, 
stále pomaleji, až se nakonec všichni bezradně zastavili. 

„Kams nás to zavedlo, vajíčko? Co si počneme? Co když přijde vlk?“ ptala se ustrašená 
zvířátka. Ale vejce neztratilo hlavu. „Kocoure, ty umíš šplhat po stromech - vylez tady na tu 
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borovici a rozhlédni se, kde uvidíš nějaké světlo,“ poroučelo. „Na tu stranu se dáme.“ Kocour vylezl
až na vršíček borovice. Rozhlížel se, rozhlížel – a najednou radostně zamňoukal: „Mňau! Jsme 
zachráněni! Vidím světýlko!“ Tím směrem, co viděl světýlko, hodil borovou šišku. Slezl ze stromu a
průvod zvířátek vykročil za šiškou. 

Ale byla taková tma, že by se vandrovníčci daleko nedostali, kdyby je nevedlo vajíčko. Byla
to chytrá hlava, jen co je pravda! „Kozičko, ty jsi z nás nejvyšší, posaď si kocoura mezi rohy, ať nám
posvítí na cestu!“ Koza vzala kocoura mezi rohy, kocour svítil očima jak lucernami, a hned to šlo 
líp. Netrvalo dlouho a před zvířátky se otevřela mýtina. Uprostřed mýtiny stála pěkná chaloupka a 
vesele svítila všemi okénky. 

Zvířátka jimi nahlédla. Spatřila dvanáct loupežníků sedět kolem dubového stolu. Mastili 
karty, až stůl praštěl, a nadávali jedna hrůza. Každý loupežník měl u ruky korbel piva a hromádku 
zlaťáků, která se zvětšovala nebo zmenšovala podle toho, jak který vyhrával nebo prohrával. 
Zvířátka se na sebe podívala. Co teď? „Třeba ti loupežníci nejsou hrozní, jak vypadají, a nechají 
nás tu do rána přespat, aby nás vlk nesežral,“ povídá vajíčko. A opatrně, aby se nerozkřáplo, 
zaťukalo na dveře.  (zkuste zaťukat o sebe dvěma vejci – raději natvrdo uvařenými – tak, aby jejich 
skořápka nenapraskla)

Ale kdepak loupežníci! Byli zabráni do své hlučné hry, že nic neslyšeli. Po vajíčku zaklepala
husa, po huse pes, pak rohatá koza a kocour, pak ježek a nakonec rak. Ale zase marně. Dveře byly 
zastrčené na petlici! „Mám nápad,“ řeklo vajíčko. „Huso, vyleť na střechu, vlez do chaloupky 
komínem a pak nám odstrč petlici!“ Střecha chaloupky byla nízká, a tak se husa snadno doplácala 
ke komínu a tam šup do černé díry, projela jí jako kominická štětka. Zvířátka zatím nakukovala do 
oken, co se bude dít. Nečekala dlouho. 

Ve světnici se rozletěla dvířka od kamen a vyvalil se z nich, rovnou mezi loupežníky, 
velikánský oblak sazí. Ti najednou vypadali! A jako když do nich střelí, vyletěli ze stoliček, i stůl 
při tom převrátili, takže se všechno, co na něm bylo, korbele i peníze, rozsypalo po podlaze. Každý 
z těch umouněných chlapíků si najednou myslel, že se octl mezi čerty. A to ještě nestačilo. Za 
oblakem sazí se z kamen vyhrnulo cosi křídlatého a strašně černého s velkým kejháním doprostřed 
světnice. 

Nepřeju vám vidět, jak to vypadá, když takoví vousatí rabijáci, rošťáci a karbaníci 
zničehonic ztratí hlavu. Zakopávali o sebe, váleli se jeden přes druhého, tloukli se, ječeli, až se 
domeček otřásal v základech. Konečně se huse podařilo odstrčit petlici a všichni se horempádem 
vyhrnuli ven. Kdyby se zvířátka dala, snad by je ti docela splašení loupežníci nadobro ušlapali. 

Jenže zvířátka si věděla rady: koza nabírala jednoho darebu za druhým na rohy a házela je 
za sebe. Tam stál ježek, a tak se každému zdálo, že je čert nejdřív napíchl na vidle a potom hodil do 
hřebíků. Kocour se statečně oháněl drápky, jak sekal, tak sekal, z chlapíků lítaly cucky. Ani psík se 
nenechal zahanbit, leckterá loupežnická nohavice mu zůstala v zubech. A nakonec tam byl ještě rak 
a ten pracoval klepety jako nůžkami. Chudák, kdo se mu dostal na dosah! A vajíčko? To nemá ani 
zuby, ani drápky, tak jen sedělo na větvi a povzbuzovalo kamarády pokřikem. 

„To se snad samo peklo otevřelo,“ mysleli si loupežníci. A jak se kterému podařilo 
vyklouznout ze spárů bojovných zvířátek, vzal nohy na ramena a jen se za ním zaprášilo. 
Loupežníci se rozběhli po lese a bůhvíkde se až zastavili. Jisté je, že od těch dob o nich už nikdo 



neslyšel. Snad se v tom hlubokém lese poztráceli a dodnes tam někde bloudí každý sám, dodnes si 
tam někde foukají na modřiny. Ale spíš se zdá, že se dali na dobrou cestu a stali se z nich 
dřevorubci.

 A jak bylo s našimi vandrovníčky? Dobře s nimi bylo. Nastěhovali se do opuštěné chalupy a
hospodařili tam spolu. Vajíčko se kulilo kolem plotny, husa se starala o vodu, pes hlídal a chodil pro
dříví, kocourek dbal o pořádek, koza obstarávala mléko, ježek se vrtal v zahrádce, pěstoval jabloně, 
rak stříhal, šil, zašíval. Bylo jim tam spolu veselo, a že jeden druhému pomáhali, měli všechno, co 
taková chasa potřebuje. 

A na dveřích chalupy visel zvonec a naší pohádky je konec. 

„Děti, jak se vám pohádka líbila? Veďte rozhovory o ději, o tom, co vás zaujalo, o 

vlastnostech hrdinů i loupežníků.“

„Pro děti kterým se pohádka líbila je tady ještě možnost shlédnutí obrázkového večerníčku 

od Josefa Lady Bubáci a hastrmani (v trochu jiné podobě podobě) – Jak šlo vejce na vandr.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=mol4FF8Emic
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Předmatematické představy

Obrázky zvířátek vytiskněte: „Dokážete seřadit příběh podle obrázků, co bylo první a co 

následovalo?“

„Vyzkoušejte pojmy první, poslední, uprostřed, předposlední, mezi, hned vpravo, hned 

vlevo.“

„Zvládli byste říci, kdy vejce vyrazilo na cestu a kdy přišlo se zvířátky do Černého lesa?“

Velikonoční dobble – Kdo by si chtěl zahrát, najde návod ve hře k vytisknutí.

Pracovní listy a omalovánky

PL Velikonoční bludiště – Najdeš vajíčko, které si zajíček vykoleduje?

PL Oslátko v labyrintu města – Pomoz učedníkům najít oslátko pro Pána Ježíše.

PL Vejce – Zkus vejce rozstříhnout a přiřadit počet teček k číslicím.

PL Hledání rozdílů – Dokážeš najít všechny rozdíly na obrázcích?

PL Vejce - Dokresli vajíčka podle vzoru.

Omalovánka Velikonoční zajíček

Omalovánka Kuřátka

Návod pro šikovné holčičky a maminky – Zdobení kraslic voskovkami 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0

Návod pro šikovné chlapečky a tatínky- Pletení pomlázky z vrbového proutí

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0




Pomoz učedníkům najít cestu k oslátku pro Pána Ježíše



Vajíčka rozstříhni a přiřaď počet teček k číslicím

Další inspirace pro šikovné ručičky:
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PEKELNÁ VĚŽ 

Každému hráči rozdejte jednu 
kartu obrázkem dolů. Zbylé karty 

umístěte v balíčku obrázkem 
nahoru doprostřed stolu. Na daný 
signál hráči otočí své karty. Hráč, 

který první pojmenuje shodný 
symbol na své kartě a na kartě  

v balíčku, si kartu z balíčku 
vezme. Hra pokračuje dál s nově 
odkrytou kartou v balíčku. Cílem 
hry je získat co nejvíce karet z 

balíčku. Hra končí, když je 
 balíček dobrán.  

STUDNA 

Mezi hráče rozdejte všechny  
karty kromě poslední. Tu umístěte 
doprostřed stolu obrázkem nahoru. 

Hráči položí svůj balíček karet na stůl 
před sebe obrázkem dolů. Na daný 

signál hráči otočí své karty. Hráč, který 
první pojmenuje shodný symbol na své 

kartě a na kartě uprostřed stolu, dá 
svou kartu doprostřed stolu a otočí  

ve svém balíčku další kartu. Hra 
pokračuje plynule dál. Cílem hry 
 je zbavit se všech karet. Hráč, 
 který se jako poslední zbavil 

 karet, prohrál.   

HORKÝ BRAMBOR 

Hraje se v několika kolech  
(min. 5 kol). V každém kole dostane 

 hráč kartu obrázkem dolů do natažené 
 ruky. Na daný signál hráči druhou rukou oto- 
čí své karty. První hráč, který najde a pojme- 

nuje shodný symbol na své kartě a kartě proti- 
hráče, dá svou kartu do ruky protihráče,  

se kterým měl shodný symbol. Tento hráč hledá 
shodný symbol mezi nově nabitou kartou a kartou 

protihráčů. Ostatní hráči hledají také. Hráči si  
takto předávají všechny karty, které mají v ruce. 

Cílem hry je zbavit se svých karet. Kolo končí  
pokud jsou všechny rozdané karty v ruce jed- 

noho hráče. Ten tyto karty položí k sobě  
na stůl a hra pokračuje novým kolem.  

Hráč, který po skončení všech kol 
 má nejvyšší počet karet,  

prohrál.  

CHYŤ JE VŠECHNY 

Hraje se v několika kolech. 
Každému hráči je rozdána jedna karta  

obrázkem dolů. Doprostřed stolu se umístí  
jedna karta obrázkem nahoru. Ostatní karty  

jsou dány stranou pro další kolo. Na daný signál 
hráči otočí své karty a hledají shodný symbol  

mezi středovou kartou a jakoukoliv jinou kartou. 
Hráč, který najde shodný symbol a pojmenuje ho, 
si vezme kartu protihráče, na které shodu objevil. 

Kartu položí vedle sebe lícem dolů. Karta  
uprostřed stolu zůstává. Hra pokračuje se  

zbylými kartami hráčů, dokud nejsou  
všechny karty rozebrány. Pro další kolo  
se z balíčku rozdají nové karty. Cílem  

hry je být hráčem s největším  
počtem karet. Hra končí,  

pokud je balíček  
rozebrán.  

OTRÁVENÝ DÁREK 

Každému hráči rozdejte jednu  
kartu obrázkem dolů. Zbylé karty  

umístěte v balíčku obrázkem nahoru 
doprostřed stolu. Na daný signál hráči  

otočí své karty. Hráči hledají shodný symbol  
na kartě v balíčku a kartách ostatních hráčů. 
První hráč, který najde shodu, umístí kartu  
z balíčku na kartu hráče, na které byla nale- 

zena shoda. Hra pokračuje plynule dál  
s další kartou v balíčku. Cílem hry je,  

být hráčem s nejmenším počtem 
 karet. Hra končí, pokud jsou  

rozebrány všechny karty  
z balíčku.  
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