
 

 

 

 

Milé děti, 

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou 

umučení a vzkříšení Krista. Jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané 

SVÁTKY JARA. V současné době se tento svátek traduje v podobě ,,obchůzky 

s pomlázkou´´ po příbuzných či známých. Součástí života v minulosti byly různé říkanky, 

písničky, pranostiky, hádanky. I my (paní uč. Šreplová, Koberová, Jabůrková) jsme si pro 

vás připravily na tento týden pracovní list s velikonoční tématikou a těšíme se, až nám jej 

pošlete vyplněný zpět. Některé úkoly jistě zvládnete sami, s jinými vám jistě rádi 

pomohou rodiče nebo prarodiče, které tímto moc pozdravujeme. 

Až uděláte pracovní list, můžete si poslechnout velikonoční pohádku       : 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10610620884-citanka/413234100071035/titulky 

 

1. JARO – napiš, co všechno (milé, pěkné, příjemné) přichází s jarem. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Čas předvelikonočního půstu, čas odříkávání trvá 40 dní. Tento Velký půst začíná 

Popeleční středou a trvá do Velikonoční neděle. Zkus zjistit, jak se nazývají postní 

neděle: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Co to bylo ,,LÍTO´´, neboli ,,LÉTEČKO´´? – zakroužkuj z nabídky správnou odpověď: 

 

a) Jablíčko ovázané pentlemi 

b) Zdobený stromek s panenkou na vršku 

c) Lítost ze života 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10610620884-citanka/413234100071035/titulky


4. Poslední týden před Velikonocemi  se nazývá PAŠIJOVÝ. Jak se nazývají jednotlivé 

dny? Přiřaď správně odpovědi z nabídky (BÍLÁ, ZELENÝ, VELKÝ, MODRÉ, ŽLUTÉ, 

ŠKAREDÁ):  

 

Pondělí: ……………………………………….           Úterý: ………………………………………………. 

 

Středa: …………………………………………            Čtvrtek: …………………………………………… 

 

Pátek: …………………………………………..            Sobota: …………………………………………… 

 

5. Napiš 3 názvy pokrmů, které jsou typické na Velikonoce: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Co to jsou KRASLICE? Vysvětli a nějakou zkus nakreslit: 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Popiš zdobení, malování vajíčka – Pracovní postup: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Doplň BÁSNĚ o rýmy a nadpisy a zkus se některou naučit nazpaměť: 

 

    ………………………………………                                                     ……………………………………… 

Na jabloni hrušky …………………                                             Kohoutek ……………………………. 

Na piano žáby ……………………..                                              slepička ………………………………. 

Kočka píše ……………………………                                              panímáma do ………………………. 

Kohoutek jde ………………………..                                             pro vajíčko …………………………… 

 

 

     ……………………………………………… 

V nůši malý …………………………………….                        HRAJÍ, KOKRHÁ, VČELA, DO ŠKOLY, 

Nesl kopu ……………………………………….                        ZRAJÍ, KDÁČE, CHTĚLA, ÚKOLY, 

Potkala ho ………………………………………                        KOMURKY, VAJÍČEK, ZAJÍČEK,  

Jedno po něm …………………………………                        SKÁČE 

 

9. Vypočítej řetězec a zapiš výsledek. Je to strana v Písance, kterou máš vyplnit, napsat: 

 

8 x 9 – 54 + 32 – 13 + 48 – 80 x 10 – 45 x 4 = _____ 

 

Čítanka (přečti si článek na straně): 236 – 48 + 19 – 54 – 38 + 77 – 27 – 28 = ______ 

 

Hádanka: Pod jakým stromem se schová v lese zajíc, když prší? ….............................. 

 

10. Poslední úkol: Napište, jak jste prožili Velikonoce, pokud jste byli někde na 

procházce, výletě, popište, co všechno jste viděli, odkud a kam jste šli, jeli, jak byla 

cesta dlouhá, jaké zajímavé rostliny a hmyz, zvířata jste spatřili. Budeme rády, když 

nám k tomu nakreslíte obrázek z daného výletu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

      OBRÁZEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


