
HODY, HODY, DOPROVODY

VELIKONOČNÍ TRADICE A ZVYKY:

ŠKAREDÁ STŘEDA – tento den se lidé nemají mračit a škaredit, jinak se budou 
mračit po všechny středy v roce.

ZELENÝ ČTVRTEK – lidé časně ráno vstávali a omývali se rosou, aby byli po 
celý rok zdraví. Také se jedly zelené pokrmy.

VELKÝ PÁTEK – nemělo se pracovat na poli, aby se nehýbalo s půdou. Nesmělo 
se prát prádlo, nic půjčovat, ani se mezi sebou hádat, aby se lidem hádky po celý
rok vyhnuly.

BÍLÁ SOBOTA – na Velkou sobotu se uklízelo a bílilo. Pekly se mazance i 
velikonoční beránci, pletly pomlázky z vrbového proutí, vázaly březové metličky
a zdobila se velikonoční vajíčka.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení 
velikonočních pokrmů – mazanců, beránků, vajec, chleba …

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – chlapci chodí s pomlázkami a šlehají dívky. Ty jim 
za to dají malovaná vajíčka. Nastává velikonoční hodování.



Pojďte se naučit velikonoční koledu:

HODY, HODY… KOLEDA, KOLEDA...

Hody, hody, doprovody, Koleda, koleda, proutek z vrby
vajíčko nám dejte, mlsný jazýček mě svrbí.
na tvářičce sladký úsměv Koleda, koleda, holoubek,
pro nás děti mějte. dejte něco a zoubek.

ZAJÍČEK

Hody, hody, doprovody, Potkala mě koroptvička,
já jsem malý zajíček. Chtěla jedno červené,
Utíkal jsem kolem vody, že mi dá lán jetelíčka 
nesl kopu vajíček. A já řekl: Ne, ne, ne.

Na paloučku za potokem, Hody, hody, doprovody,
mám já strýce králíčka, já jsem malý zajíček,
tomu nosím každým rokem, dojdu-li tam bez nehody,
malovaná vajíčka. Dám mu kopu vajíček.



Podívejte se na pohádku – CHALOUPKA NA VRŠKU
Chaloupka na vršku - 05 Jak se pomlázky ztratily - YouTube 

Pozorně si prohlédni velikonoční pohlednici od Josefa Lady

Zkus odpovědět na otázky:

• kdo leží VEDLE babičky
• co drží chlapec v PRAVÉ ruce
• co visí NA stěně
• kdo sedí V ošatce
• ukrývá se něco POD lavicí
• kde stojí hrneček 
• kdo stojí PŘED babičkou
• co má babička NA hlavě

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


SYMBOLY VELIKONOC

MAZANEC – sladké pečivo s rozinkami, má kulatý tvar připomínají sluníčko, 
kterého bude v dalších dnech přibývat

BERÁNEK – sladký pečený beránek z bábovkového těsta – na krk se mu 
uvazuje barevná stuha s rolničkou

POMLÁZKA – ozdobně spletené mladé proutky na konci zdobené barevnými 
stuhami

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA – zdobená na tvrdo vařená vajíčka

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK – zajíček prý schovává dětem na zahradě 
čokoládová vajíčka



UMÍŠ POJMENOVAT ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA?

KOHOUT x SLEPICE x KUŘE

BERAN x OVCE x JEHNĚ

ZAJÍC x ZAJEČICE x ZAJÍČEK



Úkol k vytisknutí: Obrázek rozstřihni dle přerušovaných čar a nalep dle časové
posloupnosti



Úkol k vytisknutí: Zakroužkuj trsy jetelíčků, počet označ tečkami a šipkou
označ číselnou řadu 1-6



Obrázek k vytisknutí: Zkus dokreslit obrázky vpravo :-) 



Úkol k vytisknutí: Nácvik psaní – dokresli slepičce kuřátka



Úkol k vytisknutí: Pomůžeš zajíčkovi najít cestu ke kraslicím?



Úkol k vytisknutí: Pokus se přepsat slovo dle předlohy 

K U Ř E

• Na jakou hlásku slovo začíná?
• Slovo vytleskej – kolik má slovo slabik (kolikrát jsi tleskl/a)
• Níže nakresli ještě tři zvířátka, která začínají na písmeno K (králík, 

kohout, kráva, koza….)



Nápady na velikonoční vyrábění



Zdroje: 
www.fotky-foto.cz
www.antikvariat-sberatelstvi.cz
www.pinterest.com
www.junior.rozhlas.cz
www.puzzlefactory.pl
www.ceskazceska.cz
www.kafe.cz
www.recepty.blesk.cz
www.megamix.shop.cz
www.vlasta.kafe.cz
www.canstockptoho.cz
www.clipart-library.com
www.fler.cz

http://www.fler.cz/
http://www.clipart-library.com/
http://www.canstockptoho.cz/
http://www.vlasta.kafe.cz/
http://www.megamix.shop.cz/
http://www.recepty.blesk.cz/
http://www.kafe.cz/
http://www.ceskazceska.cz/
http://www.puzzlefactory.pl/
http://www.junior.rozhlas.cz/
http://www.pinterest.com/
http://www.antikvariat-sberatelstvi.cz/
http://www.fotky-foto.cz/

