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SYMBOLY VELIKONOC 

Velikonoční pomlázka 

Tradice šlehání žen a dívek pochází již ze 14. století. Manželé a milenci tehdy šlehali své protějšky. 
Smůlu měl ten, kdo nevstal. Když byla možnost, byl hozen do vody nebo alespoň polit studenou vodou. 
Splést proutky uměl tehdy nejspíš každý muž i kluk. Dnes se tato tradice pletení a předávání si umění z 
generace na generaci moc neobjevuje. Způsobeno je to možností koupit si již spletenou pomlázku. 
Kafe.cz říká: 
 
Proč se dívky šlehají? Aby byly zdravé, pilné, svěží a ohebné. Přesně jako svázané proutky, kterými 
byly vyšlehány. Vdaným ženám zase koledníci vyháněli „zlý jazyk“. 

Vajíčka 

Ve své podstatě vajíčko kromě jiných představuje nový život, plodnost, narození nebo také návrat 
jara. Různé zdroje uvádějí, že zvyk darovat vajíčka při svátcích jarní rovnodennosti zavedli již staří 
Egypťané. Tradice se pak uchytila u Slovanů, Litevců, Němců, Švédů a dokonce i v Asii a mnoha dalších 
národů. U nás se navíc vyvinula velká tradice malování kraslic. 
 
Vajíčka darují děvčata chlapcům jako odměnu za vyšlehání. Dříve bylo pravidlem, že byla barevná 
nebo jinak nazdobená (k tomu se často využívaly tradiční techniky zdobení vajec) a hlavně k jídlu. Až 
postupem času se začala zdobit vajíčka vyfouknutá, ale ta sloužila především jako dekorace. 

Velikonoční beránek 

Už za pohanských dob byl tento symbol rozšířen, symbolizuje čistotu, nevinnost a poslušnost, u židů 
pak symbolizoval člena Božího stáda a v křesťanství symbolizuje památku Ježíše Krista, tzv. Beránka 
Božího. K jídlu si beránka nejčastěji lidé po celém světě připravují pečeného. 

Velikonoční zajíček 

Tento symbol pochází z Německa, kde právě dětem přináší zajíček vajíčka, a to hlavně čokoládová. U 
nás není tolik rozšířený, ale v některých částech republiky můžeme najít tradice, kdy děti hledají 
vajíčka schovaná zajíčkem nebo slepičkou či kohoutkem. A co symbolizuje? V řecké a egyptské 
mytologii je symbolem štěstí, plynoucího času a krátkosti lidského života. V bibli je zase obrazem 
chudých, skromných a pokorných. 
 

Další symboly: 

Oheň – symbol života 

Svíce – vítězství nad zimou 

Kříž – symbol, který znali staří Egypťané či Kréťané; je symbolem věčnosti a propojení člověka 

s božstvem; také je hlavním symbolem křesťanství 

Kočičky – poslové jara 

Řehtačky – namísto umlčených zvonů, které odlétaly do Říma, svolávaly lidi k bohoslužbám 

 

https://www.kafe.cz/krasa-a-zdravi/deset-nejrozsirenejsich-mytu-o-jidle-pozor-mohou-byt-i-nebezpecne-30729.html
http://www.kondice.cz/2012/04/babiccin-tradicni-velikonocni-beranek/
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POHÁDKY – YOUTUBE 
 
Prasátko Pepa – Jaro - Velikonoční Vajce 
https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg 

Chaloupka na vršku - Jak se pomlázky ztratily 
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

 



Třída : KUŘÁTKA  SABINA CALABOVÁ  
 

Pohádka „O slepičce Pepičce“ 

Žila byla slepička Pepička. 
Kropenatá, černooká, 
hrabe, zobá, krásně kvoká. 
Zobá zrní na dvorečku, 
chválí dobrou potravu -  
vtom jí ořech z ořešáku 
spadl rovnou na hlavu! 
To se ví, že se slepička Pepička lekla. 
Zatočila se jí hlava - 
kouká zleva, kouká zprava. 
A hned zakdákala na celý dvůr: 
    "Jejda, pomoc, proboha, 
    padá na nás obloha! 
    Kokodák!" 
Hafík Rafík se polekal a zaštěkal: 
    "Už se blíží konec světa, 
    brzy bude po všech veta! 
    Haf, haf, haf!" 
Myška Miška se polekala a zapištěla: 
    "Nebe padá níž a níž, 
    najděte si všichni skrýš! 
    Pišty fišty písk!" 
Koza Róza se polekala a zamečela: 
    "Zachraňte se, líné kůže, 
    už nám nikdo nepomůže! 
    Mé, mé, mé!" 
Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal: 

 

ZVĚDAVÉ OTÁZKY K PŘÍBĚHU 

o Kde bydlí slepička Pepička? 
o S kým bydlí slepička Pepička? 
o Copak jí slepička? 
o Co nám dává slepička? 
o Jak mluví slepička, kuřátko, kohoutek? 
o Kdo už viděl živou slepičku? Kde? 
o Mají se rádi slepička, kuřátka, kohoutek? 
Co by se mohlo stát, kdyby nebyli na sebe 
hodní, kdyby nebyli kamarádi? 
 

 

"Utíkejte do lesa, 
    zřítila se nebesa! 
    Chro, chro, chro!" 
Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. 
Slepička Pepička se schovala do kurníku, hafík Rafík do 
sklepa, myška Miška do myší díry, koza Róza do 
stodoly, vepřík Petřík do křoví. 
Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně 
přežvykovali. 
Kravka Slávka zabučela: 
    "Nešlo by to bez křiku? 
    Nemám ráda paniku!" 
Volek Bolek se přidal: 
    "Ty jsi zdravá, já jsem zdravý -  
    co se zláme, to se spraví!" 
Kravka Slávka pokývala hlavou: 
    "Já ti ráda pomohu -  
    podepřeme oblohu!" 
A jak řekli, tak udělali. 
Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. 
Zvedli nebe nahoru - vidíte, jak pěkně drží od obzoru k 
obzoru? 
Slepička Pepička vylezla z kurníku, hafík Rafík ze 
sklepa, myška Miška z myší díry, koza Róza ze stodoly, 
vepřík Petřík ze křoví. 
Dali se do tance a zpívali: 
    "Obloha už nepadá,  
    sláva, nazdar, tradadá!" 
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PEXESO – vytiskni, vystřihni a hraj       
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PUZZLE ČÍSLA – vytiskni, vystřihni a přiřaď       
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POHYBOVÉ CVIČENÍ       
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PRACOVNÍ LISTY       
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OMALOVÁNKY       
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