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Vyprávění o zvyklostech spojených s Velikonocemi, symboly Velikonoc. 

 

Vejce 

 

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek 

života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V 

souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat. Důvodem pojídání vajec o 

Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství 

se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol 

nesmrtelnosti. 

Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti 

Egypťané. Vejce se pak odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale i u Litevců, Němců, Švédů, 

na Kavkaze, v Asii i u jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará 2300 let. 

U nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za odříkání hezké koledy. Vajíčka 

musela být plná a barevná. Časem se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce (tzv. pouchy 

nebo vejdumky), která sloužila především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich 

krajích rozvinula jako nikde jinde na světě.  

 



        Kočičky 

Symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. 

Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a pálení v příštím roce o 

Popeleční středě. 

Zajíček 

Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé 

velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má 

zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské 

ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku 

pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název 

křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve 

vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. 

Velikonoční koleda 

Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už 

od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně 

váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na 

nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě 

velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků. 

Pučálka 

Celé velikonoční období provázel naklíčený hrách zvaný "pučálka". Jeho příprava byla 

taková: v široké nádobě se hrách zalil na dva prsty vlažnou vodou a nechal se stát dva dny na 

teplém místě, až napučel. Potom se slila přebytečná voda – jen tak, aby byly hrášky částečně 

ponořeny. Po třech dnech mu začínaly rašit klíčky. Takto připravená pučálka se pak nejčastěji 

zprudka opékala na rozehřátém másle v pánvi. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také na 

sladko s rozinkami – to když byl v postním velikonočním období očekáván k námluvám 

ženich. 



Vysévání obilí 

Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí vysévají i doma, do misek 

a talířů, aby rostoucí zelená travička přivedla přicházející jaro i do jejich domovů a společně s 

dalšími jarními květinami a ozdobami navodila tu pravou jarní atmosféru. Zelená je barvou 

jara, a tak spolu s dalšími hřejivými a jásavými odstíny žluté, oranžové, a jasně modré 

příjemně oživí po zimě ještě prochladlé byty. 

Zvyky a tradice 

 

Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové 

blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice pravděpodobně 

původ v pohanských oslavách příchodu jara. 

Sazometná středa 

Na Sazometnou (škaredou) středu se vymetaly komíny. Podle lidového obyčeje se nesmíte 

škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce. 

Zelený čtvrtek 



Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou, aby nebyli nemocní. Hospodyně musí 

zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebude mít pak v 

domě blechy. V Orlických horách se házel do studny chléb s medem, aby se v ní držela voda 

po celý rok. Také jidáše (pečivo) s medem zaručovaly zdraví, ochranu před uštknutím hadů a 

před žihadly vos. 

Velký pátek 

Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci 

potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, 

aby je pak nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak 

rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před 

bleskem. Nesmělo se prát prádlo, protože by se namáčelo místo do vody do Kristovy krve. 

Nesmělo se pracovat v sadu ani na poli, aby se nehýbalo se zemí. Nesmělo se nic půjčovat ani 

se s nikým hádat, aby se Vám všechny hádky vyhnuly a naopak peníze si k Vám našli cestu. 

Bílá sobota 

Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. 

Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, 

aby ho chránily před požárem. Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a 

chystalo na slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se 

mazance i velikonoční beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí a nebo vázali březové 

metličky a zdobila se vajíčka. 

Boží hod velikonoční 

Na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, 

vejce, chleba, víno. Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá návštěva 

dostala kousek z posvěceného jídla. Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného 

mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou se 

velikonoční beránci. 

Velikonoční pondělí 

Na Velikonoční pondělí je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od 

domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. 

Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka. Toto základní schéma má řadu 

variant. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce 

vodou. V mnoha vsích bylo číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. 

 

Pomlázka 

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a 

chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 

pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od 

půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice 

muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: 



"Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 

vám snese jiný…”. 

Barvení vajec 

Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a 

černá, protože se daly získat z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila 

chemie. Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku 

a život. A právě červeně obarvená vejce se původně označovala za kraslice. 

Potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá. 

Přírodní barvy: 

 žlutá - odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán 

 červená - odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené 

řepy; šťáva z borůvek nebo bezinek 

 světle zelená - lipový květ; kmín; šafrán 

 tmavě zelená - mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry 

 fialová - lipový květ; kmín; šafrán 

 hnědá - odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj 

 černá - roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry 

 

Říkanky: 

Zajíčkova koleda 

(Josef Kožíšek) 

  

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

ztratil kopu vajíček. 

  

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 



že mi dá lán jetelíčka, 

a já řekl: „Ne, ne, ne!“ 

 

 

Hody, hody, doprovody 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte alespoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

Hádanky: 

                                          Kvokám, kvokám na dvoře, 

                                                            vajíčka jsou v komoře. 

                                                                       (slepice) 

  

                                                            Malý zobáček, žlutá peříčka, 

                                                            právě se vylíhlo z bílého vajíčka. 

                                                             (kuře) 

  

                                                             Nebýt mého kokrhání 

                                                             nebylo by rána ani. 



                                                                   Vstávejte už, lenoši, 

                                                                   dlouho spát se nesluší. 

                                                                     (kohout) 

 

Smyslová hra: 

 Co patří k Velikonocům (zraková hra) 

 pomůcky: kraslice, zajíček, ovečka, pomlázka, slepička, řehtačka, šátek 

 děti mají možnost si předměty na nějakou chvíli prohlédnout 

 všechny předměty přikryjeme šátkem 

 děti sedí opodál zády k učitelce 

 maminka (tatínek) jeden předmět odebere 

 děti poté hádají, které předměty zmizeli 

 

Tvořivé hry: 

 - stavíme dvorek pro slepičky z kostek, stavebnic (doplníme o zvířátka) 

 

 Pohybové hry: 

Na černou slepičku 

 děti a rodiče utvoří kruh 

 tatínek obchází kruh a říká říkanku: 

  

 „Když jsem šel okolo dvorečku, 

chytil jsem černou slepičku, 

a ta mě klovla do malíčku. 



To je ona!“ 

 na poslední slovo se dotkne hlavy některého z dětí nebo maminky 

 to se chytne tatínka za ruku a chodí spolu a říkají říkanku, hra se opakuje tak dlouho až je v zástupu 

celá rodina 

 

Písnička: 

- zazpívej si doma….. 

 



 

 

 

http://www.jaro-inspirace.estranky.cz/fotoalbum/...pisnicky-pro-deti.../...velikonocni-pisnicky.../...1....html


Grafomotorika: 

 

- každé vajíčko můžeš obtáhnout jinou barvou 

 

https://www.google.cz/search?tbm=isch&q=pracovn%C3%AD+listy+jaro&imgrc=rGRNKKgyARZJaM:&cad=h#imgrc=j2REpXh8UrXgCM:


 

- obtáhni, jak skáče zajíček 



Pracovní listy:  

- spoj zajíčka s mrkvičkou 

 



 

 - pomoz najít ovečce její kamarádku 

https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/03/ovecky_cesticka.pdf


- malá ovečka se ztratila, najdi její stádo 

 

http://nasedeticky.sk/predskolaci/3296/jarne-pracove-listy-pre-predskolakov/


Předmatematické  dovednosti: 

 



 

 



Vyhledávání rozdílů: 

 

 

 

 



Řazení posloupnosti: 

- vystříhej a postupně poskládej do řady, jak se líhne kuřátko 

- můžeš si vybarvit a nalepit   

 

 

http://sucika67.blogspot.com/2014/03/tortenetalkotas-kepsorrol.html


Velikonoční pohádky: 

 

Audio pohádka : „Jak šlo vejce na vandr.“ 

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

Pohádka ke zhlédnutí: 

https://www.youtube.com/watch?v=mol4FF8Emic 

https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LP

MvVs-IATL3ioiZuJ&index=5 

 

Tvoření: 

Papírový košíček – vytvoř si s maminkou nebo tatínkem pro radost. 

http://krokotak.com/2019/03/paperflowerbasket/ 

http://krokotak.com/2020/02/spring-craft/ 

http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/ 

 

Tvoření pro maminky: 

https://cz.pinterest.com/pin/43910165105335106/ 

https://cz.pinterest.com/pin/766245324087207345/ 

 

 

 

Zdroje: Pinterest                                      Pinimg 

              Krokotak                                      You Tube 

              Tradinář – kniha (rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů).           

https://www.youtube.com/watch?v=NbybYrziueU
https://www.youtube.com/watch?v=mol4FF8Emic
https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
http://krokotak.com/2019/03/paperflowerbasket/
http://krokotak.com/2020/02/spring-craft/
http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/
https://cz.pinterest.com/pin/43910165105335106/
https://cz.pinterest.com/pin/766245324087207345/


              

Pohádka:

 

Kreslení: 

-vymaluj si vajíčko 

Přejeme všem krásné velikonoční svátky 


