
Téma: Rozmanitosti přírody JARO (22. 3.- 26.3. 2021) 

- Putování za zajíčkem 
- Jaro a velikonoce  
- Hry a úkoly s velikonoční tématikou 
- Hýbeme se pro zdraví 

 

Naši milí, tak jsme tady. Hlásí se vám vaše vychovatelky ze ŠD.  Stejně tak jako 
minulé týdny i tentokrát jsme se snažily pro vás připravit různé nápady a 
aktivity, které můžete zkusit. Víme, že pracujete rádi, tak pojďme na to. J Vše 
je samozřejmě jako vždy dobrovolné. J Budeme rádi, když se s námi o své 
výrobky a obrázky podělíš. Posílat foto můžeš na s.dezortova@zsvejprnice.cz . 

Přejeme všem příjemnou zábavu. Vaše vychovatelky J 

Úkol č. 1 

S jarem se nám pomalu blíží velikonoce. A protože chceme mít doma krásnou 
velikonoční výzdobu, je třeba začít včas. Ve videu máte návod na jednoduchého 
a krásného zajíčka z ponožky.  

Budeš potřebovat:  

Starou ponožku 

Rýži, písek, obilí nebo cokoliv čím ponožku „vysypeš“  

Nůžky 

Provázek 

Stužku 

Fix 

https://www.youtube.com/watch?v=giqTWcq6nFk 

My budeme tvořit také, tak doufáme, že si své výrobky budeme moci porovnat.  

 



Úkol č. 2 

Až půjdeš na procházku, podívej se, kde rostou břízy. Ustřihni nebo seber pár 
větviček a můžeš s nimi udělat mnoho parády. My jsme vytvořily jednoduché 
dekorace, které se na velikonoce hodí.  

          

 

       

 



Úkol č. 3 

Všichni známe nejznámější koledu Hody, hody, doprovody. Chce to změnu!!! 
Vyber si koledu, která se ti líbí, nauč se jí a překvap například maminku, až ji 
půjdeš vyšupat J 

Hned v první koledě narazíš na slovo, které zřejmě nebudeš znát. Možná ho 
neznají ani tvoji rodiče J Vyzkoušej je a oznámkuj J 

Koledníček 

Já jsem malý koledníček, 

přišel jsem si pro trojníček, 

trojníček mi dejte, 

nic se mi nesmějte. 

Slepička 

Kropenatá slepičko, 

jaké mi dáš vajíčko? 

Jé to bude překvapení 

nad strakaté přece není. 

 

Velikonoční pro holky 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

 



Králíček 

Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček, 

v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička. 

Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví, 

hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje. 

 

Pomlázka 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Vajíčka 

V ošatce mám vajíčka, 

co snesla mi slepička. 

Jsou tam krásně malované, 

nebo pěkné bílé, 

jen si vemte koledníci, 

které jsou vám milé. 

 

Úkol č. 4  

Angličtina na Velikonoce? Proč ne? Znáte všechna slovíčka ve videu?  

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE 



Chceme se pochlubit naším pěstitelským úspěchem J 

Řeřicha před (tenhle obrázek znáte z minulého týdne) 

 

Naše řeřicha po týdnu  

 

 

 

K odpočinku si pusťte krátkou pohádku. Samozřejmě s tématikou Velikonoc.  

https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg 



A nějakou písničku na konec? Jasně, že ano J 

https://www.youtube.com/watch?v=s9xdstMhDfQ 

 

Mějte se moc hezky a těšíme se na vás příští týden J 

 

Samozřejmě jsme nezapomněly na oblíbenou rubriku „PRO CHYTRÉ HLAVY“ 

 

 



 

Zdroj:  

Pinterest Michaela Čermáková, Miroslava Šotová, Hana Lexová 
www.youtube.com Tomas pohádky a Minimax  

https://prozeny.blesk.cz/velikonocni-koleda 


