
Velikonoční náměty 
Na následujících řádcích najdete několik námětů na různé činnosti a úkoly, které si můžete 
teď v době Velikonoc zkusit Budu moc ráda, pokud si některou z činností vyzkoušíte a pošlete 
mi fotografii vašeho výsledného snažení. 

Přeji Vám krásné Velikonoce! 

 

 

 

 



Velikonoční geometrie: 

Myslíte si, že takové velikonoční vajíčko nelze narýsovat? Tak to zkuste a uvidíte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velikonoční čeština: 
 
Doplň chybějící písmena  

Velikonoce se stal___ symbolem jara. O Velikonocích se dodržoval___ lidové 

zv___ky. Všichni kluci v__rážel___ k potoku a hledal___ vrb___. Z nich potom 

odřezával___  proutky a pletl___ pomlá__ky. Pomlá___ky zdob___l___ chlapci 

barevným___ stu___kam___ . Děvčata mezitím střádal___ bíl___ vajíčka a 

dělal___ z nich nádherné kraslice. Na Velikonoční ponděl___ se dívky he___ky 

ustrojil___ a čekal___ , až za nimi chlapci doraz___ . Kluci dívky v___šupal___ 

pomlá___kam___, ab___ byl___ dívky stále mladé a krásné. Děvčata jim za to 

dal___ malovan___ vajíčka. Dnes už si většina z lidí pomlá___ky i malovan___ 

vajíčka koup___ v obchodech. Starý zv___k s koledováním na Velikonoční 

ponděl___ se však stále dodržuje.  

 

V předchozím textu jsou některá slova zvýrazněna tučně. Uveď, o jaký 

slovní druh se jedná: 

_____________________________________________________________ 

 

Vyskloňuj spojení „malované vajíčko“ v množném čísle  

1.p. _____________________________________  

2.p. _____________________________________  

3.p. _____________________________________  

4.p. _____________________________________  

6.p. _____________________________________  

7.p. _____________________________________ 

 

 

 



Velikonoční matematická omalovánka 

Jestli máš možnost, můžeš si tuto omalovánku vytisknout a vybarvit podle tohoto zadání: 
Modře 11 < a < 15, Zeleně 14 < a < 18, Žlutě 17 < a < 21, Oranžově 20 < a < 25, 
Červeně 24 < a < 28 

 
 



Velikonoční tvoření: 

Kdybychom byli ve škole, určitě bychom si vyrobili nějakou pěknou velikonoční dekoraci. A 
myslím, že mnoho z vás tvoří i doma. Přidávám jen pár obrázků pro inspiraci. Budu ráda, když 
se mi pochlubíte fotografií vašich výrobků! 

 

 

 



Velikonoční dobroty: 

Určitě máme ve třídě mnoho zdatných kuchtíků nebo alespoň pomocníků v kuchyni. 
K Velikonocům patří příprava různých dobrot. A nemusí být vůbec složité. Co takhle udělat si 
třeba svačinu ve velikonočním stylu? 

 

  

 

 


