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    Ahoj lištičky.
      Víte že je to  náš již pátý dopis? Ano již 4 týdny jsme doma. A školka se 
stále neotvírá… 4 týdny, to je celý měsíc březen. 
      20. března byl první jarní den. Jenže jsme se školkou nevynesli k řece 
Morenu- paní Zimu a tak se sluníčko stále schovává někde za mraky a málo 
hřeje. Máme pro vás návrh: Vystřihněte si doma malou papírovou 
(sněhovou) vločku a vhoďte ji při vycházce s rodiči do řeky. Ať plave někam 
daleko a ať vezme studenou zimu pryč. Můžete k tomu říkat básničku:

Zimo ty jsi bílá paní,
končí tvoje kralování.
Zimo už běž pryč,
jaru předej klíč.

Uvidíte, že díky vaší pomoci už se mrazivá zima odstěhuje. S vaší vločkou odplave někam daleko a 
kolem nás konečně zavládne jaro. 
    A jaro to už jsou blížící se Velikonoce. Těšíte se? Chodit s tatarem na pomlázku bude letos asi 
složité, ale můžeme si to doma hezky vyzdobit, zajít si na velikonoční vycházku,… Prostě, oslavme 
velikonoční svátky netradičně. A k tomu vám i rodičům přejeme hodně dobré nálady, zdraví a jen 
samou radost. 

    Moc se těšíme, že nám pošlete vzkaz nebo fotku z vycházky, z tvoření… Na telefon 739313254, 
nebo na email:  msknesla@seznam.cz 
Krásnou bylinkovou zahrádku si vytvořil Viktorek s maminkou a již nám fotku poslal. Vítek se vyfotil
jak tvoří sluníčko a Karolínka se zajícem, který je skoro tak velký jako ona…. Tak doufáme, že taky 
naše dopisy čtete, tvoříte a brzy se nám ozvete.

  Prostě už je nám po vás smutno. Moc vzpomínáme. Renata Makarová a Eva Špačková.

mailto:msknesla@seznam.cz


Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný!

Víte že Velikonoce mají své symboly? Všechny se vážou k novému životu na konci zimy a k 
probouzejícímu se jaru.

Beránek - obecně silný symbol síly přírody, plození a naděje na dobrý rok

Zkuste si podobného beránka nakresli (čím větší, tím lepší) a natočte mu podobné kudrny jako má 
ten náš. Mohou být i barevné. Bude mu to slušet.

Kočičky - první jarní květy mají lidé rádi odedávna. Našli jste je při
vycházce? Netrhejte!!! Je to první jarní pastva pro včeličky . Raději je
zkuste vyrobit. 



Vajíčko -  symbol nového života. Líhne se z něj kuřátko, kachňátko, house… Zkuste si nějaká 
nazdobit: Temperami, OVO barvami, nalepování kůžiček, zapouštění do klovatiny, barevnými 
krepovými kousky, provázky, zdobení v cibulovém vývaru, odmaštěné a pak inkoustem a zmizíkem,
nástřik vodovými barvami, polepování modrotiskem, kořením atd.

Víte, že to z lásky darované by mělo být červené?

Zajíček - další všeobecně srozumitelný symbol probouzející se přírody. Podle Angličanů prý 
bohyně  proměnila ptáka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak každé jaro kladl vejce. Proto také 
anglické děti běhají o velikonocích po zahradě (po bytě) a hledají poschovávaná vajíčka. Zkusíme to
také?



Oheň - ovládnutý živel je vítězstvím člověka nad přírodou, nad zkázou, smrtí, zimou a temnotou. 
Co tak si venku opéct první letošní špekáček. Zkusme přemluvit tátu, bude určitě pro.

Ale pozor! Nezvládnutý oheň může být pěkná pohroma! Jaká pravidla musíme u ohně dodržovat?



Studená voda - sníh a led roztál a lidé se radují, že přežili krutou zimu. Ženy polévají muže 
studenou vodou, aby je utvrdily, že začíná lepší část roku. Nastal čas k práci, lovu a zemědělství, k 
čemuž budou potřebovat sílu a zdraví.

Co když se zkusíme ráno otužovat a umývat studenou vodou – budeme zdravější a odolnější. 
Řekni, co děti na obrázku dělají pro své zdraví?



Pomlázka - životodátná míza z prudce rostoucího proutí má velkou sílu. Muži ji předávají ženám 
právě spletenou pomlázkou. Ženy díky tomu mládnou, anebo aspoň nestárnou.

Umí tatínek uplést pomlázku (tatar)?

Víte, že dny velikonočního týdne mají své názvy a barvy? Když je budeme sledovat, rychleji se 
Velikonoc dočkáme:



Květná neděle

České pojmenování tohoto dne pochází od kvetoucích kočiček, jehnědů a prvních kytiček. Je 
nejvyšší čas poslat vločku(zimu)po vodě….

Pojďme se projít a plnit úkoly.

Zkusme se naučit:

Pampeliška

Když jsem potkal pampelišku,
měla slzy na krajíčku.
Řekni lidem, prosím tě,
ať se na mě podívají,
ale ať mě netrhají, 
ať je ten hezký svět, 
ještě hezčí o můj květ. 

                                                                                      

Zkusme si zacvičit:

Slunce

Vyšlo slunce, zasvítilo, (chůze)
na nebi se otočilo, (ruce v bok, otáčení)
každá kytka maličká (podřepy)
radost má ze sluníčka. (ruce v bok a otáčení)
Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve 
vzpažení)
listy z hlíny vyhání.



Modré  pondělí

Původně se tak nazývalo poslední masopustní pondělí, kdy se na znamení začínajícího půstu 
zdobily kostely modrými látkami.

My si můžeme vyrobit nějaké velikonoční dekorace. Co třeba modrý ptáček?



Šedivé úterý

O Šedivém úterý hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Pojďme mamince pomáhat. Máme své 
hračky a věci uklizené na svém místě?  Co když dnes zametete drobečky na stole, nebo pod 
stolem? Co vysavač? Uvezete ho? Co tak zalit kytky? Utřít nádobí?

A začněme se učit také velikonoční básničky:

Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Když budeme hezky pomáhat, určitě nám maminka pomůže připravit hezkou svačinku:



Škaredá středa (sazometná) 

Lidová pověra říká, že kdo se ve středu mračí, ten se bude mračit na lidi po celý následující rok.

Škaredé středě se říká také Sazometná, protože ten den bylo nutné vymést všechny komíny. Je to 
logické, neboť se už oteplilo tak, že je možné nechat vyhasnout oheň v peci a vyčistit komín od 
sazí. Když se komín nevymete, saze a dehet mohou uvnitř chytit a vyhoří celý dům. To ví dodnes 
každý, kdo se musí starat o dům.

Vymetání komínu necháme dospělým.
Můžeme jim za práci zazpívat-  Kominíček šel na půdu – známe

A víte, že bude  prvního dubna?       Apríl

Na apríla, Lído milá,
na oběd tě pozval Míla.
Předkrm – chleba krajíček
a šest žabích vajíček.
Hlavní chod – list jitrocele
s kaší z čerstvých pampelišek.
Zdá se ti to divné celé?
Neřeš; žvýkej chvíli tiše!
Moučník? Proč ne? Z čepice
vem si klásek pšenice.
Přípitek – čaj z loňských hřibů.
Apríl prostě nemá chybu!

Hříčky se slovíčky

Mílův aprílový jídelníček trochu připomíná pečení hloupého Honzy, viď? Není divu, apríl     j  e odjakživa dnem 
vtipálků a nejrůznějších „naschválníků“…

1 Apríl má datum?
a) 31. března;
b) 1. dubna;
c) 15. dubna. /Správná odpověď: b)./

2 Jitroce   i   pampelišku     asi znáš z výletů do přírody. Zkus nyní vyjmenovat alespoň dvě další rostliny na „j“ a 
stejný počet rostlin začínajících na „p“! (Příklady: jasmín, javor, ječmen; pelyněk, pivoňka, pomerančovník.)

3 Dvojverší s názvy jídel uprav podle svého – a nestyď se být originální, je tu přece apríl! (Příklady: Předkrm – 
chleba velký krajíc, / namaže jej máslem zajíc. Hlavní chod – list ořešáku / s omáčkou sním v bílém saku. 
Moučník? Proč ne? Z klobouku / vem si pudink z pavouků.)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pampeli%C5%A1ka_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jitrocel_kopinat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl
https://www.detskebasnicky.cz/hloupy-honza-pece-dort/


Zelený čtvrtek

V kostele se na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany. Znovu se ozvou až při 
Velikonoční vigilii. Místo zvonů se používají řehtačky. Říká se, že zvony odletěly do Říma.

Na Zelený čtvrtek zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání od papeže. Letí tiše, první 
nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily. Letku uzavírají obrovský Zikmund z 
chrámu svatého Víta na Pražském hradě a Marie z Týnského chrámu na Staroměstském náměstí.

Kudy přesně zvony letí, není známo. Nikdo je nikdy neviděl. Zda překonají Šumavu nebo Český les a
zda v Alpách využijí některý známý průsmyk, se neví. Když jim svatý otec požehná, vrátí se stejnou 
cestou nazpět.

Tento den se měla jíst jen zelená strava, aby byl člověk celý rok zdravý - salát z kopřiv nebo 
pampelišek, zelí, či špenát. 

Zvládneme uvařit s maminkou něco zeleného?

Líbí se vám taková vajíčka? Chcete si něco hezkého na velikonoce vyrobit?  Zkuste si prohlédnout 
například tyto stránky. Třeba najdete inspiraci, nebo potěšíte alespoň oko.  A co je nejlepší? Nápady
tady poskytují i v českém překladu.
                                                                  https://diydekoideen.com/diy-fasching-partydeko-ideen/



Velký pátek

        je v lidových pověrách spojován s nejsilnější magií. Nesmělo se hýbat se zemí (orat, rýt, kopat 
ani okopávat) a prát prádlo. Otevíraly se hory, které vydávaly poklady. V sobotu se nemělo nic 
půjčovat, protože půjčená věc by byla očarovaná. Také se nejedlo maso. Tak co  si něco upéct?

 Ať se vám velikonoční pečení vydaří.

A na vytvoření kuřátka maso taky nepotřebujeme.

                                                          Dobrou chuť!



 Bílá sobota 

Na Bílou sobotu se vrací zvony z Říma a po Gloria se znovu rozezní. Když hospodyně při jejich 
zvonění zamete dům, nebude se v něm po celý rok držet žádná hmyzí havěť. 
Pokud se při něm člověk umyje v pramenité vodě, bude celý rok zdravý. 
Ze stejného důvodu se během zvonění třese ovocnými stromy, stříkají se vodou a potírají čerstvě 
zadělaným těstem. Dodá jim to sílu a odpudí škůdce. Všechno jsou to praktická opatření - aspoň 
jednou ročně by se měl člověk umýt, zamést světnice a postarat se o sad.
 Název zřejmě také odkazuje k bílení vápnem, které kvůli desinfekci následovalo po velkém úklidu 
domácnosti.
        Končí půst, pečou se velikonočních beránci, zajíčci a mazance. Tak jestli jsme to nestihli, jdeme
na to.

Nebo si vytvoříme podobného zajdu? 



Velikonoční  neděle

Nastupující noc ze soboty na neděli patří obřadům Velikonoční vigilie. Boží hod velikonoční je 
největší slavnost křesťanského světa 

Vyprávěj, co vidíš na obrázku? Zkus to celou větou.



Červené pondělí (velikonoční)

Velikonoční pondělí  a pracovní volno je spíš zvykové, protože dříve po velkých svátcích následoval 
den klidu. Bylo to praktické opatření, protože pořádná oslava dokáže pořádně unavit.

Velikonoční pondělí je rejdištěm přechodových rituálů ze zimy do léta. Sílu a plodnost zajišťují 
ženám pomlázky z vrbových proutků, zdraví a odolnost získávají muži ze studené vody. Chlapci se 
s pomlázkou(tatarem) vydávají koledovat a vyšlehat děvčata, při tom říkají velikonoční koledy či 
říkanky a děvčata jim za odměnu dávají malovaná vajíčka- jako symbol nového života. Peče se 
sladké a tučné pečivo kvůli budoucí hojnosti.  Kraj od kraje se praktikují různé zvyky.

A letos? 

Děti, pojďme si Velikonoce užít s rodiči!

Pro rodiče: 
   (zaujal nás výňatek z článku)

Hra je důležitým prvkem ve vývoji dětí. V procesu hry se děti baví, ale také učí a rozvíjejí své 
schopnosti a dovednosti, 
Pro správné psychologické vnímání vnějšího světa byste se jako rodič měli aktivně podílet na 
hrách vašeho dítěte. Stavte domy z kostek, skládejte puzzle, řešte tvůrčí úkoly, čtěte dítěti knihy,
zpívejte, …

                    Hezké Velikonoce       

Zdroj:
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 podílet na hrách vašeho dítěte. Stavte domy z kostek, skládejte řešte tvůrčí 
úkoly, čtěte dítěti knihy, zpívejte, …. 



Pro správné psychologické vnímání vnějšího světa byste se jako rodič měli 
aktivně podílet na hrách vašeho dítěte. Stavte domy z kostek, skládejte  řešte 
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