
VELIKONOČNÍ PSANÍ – 3. ročník 

 

 

Velikonoce jsou také svátky, 

když se jaro vrací zpátky. 

Zima končí, všechno kvete, 

to je krása, ty můj světe! 

Kluci pletou pomlázky. 

podle starých zvyků, 

holky barví vejce pro houf koledníků. 

(Letos se však nekoná koledníků kolona, 

protože je korona!)                  Rozárka a rodina Holečkova 

 



NAŠE VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

 

 

Lukášek Vondra 

 



JSOU TU VELIKONOCE 

Jsou tu Velikonoce s nimi mnoho velikonočních zvyků. Třeba 

Zelený čtvrtek, kdy by se mělo jíst vše zelené. Na Velký pátek 

se nemá pracovat na zahradě. Na Škaredou středu se nesmí 

člověk šklebit, protože pak se prý bude celý rok škaredit. Na 

Velikonoční pondělí si kluci vezmou pomlázky, košíčky a jdou 

koledovat. Vyšlehají děvčata, aby byla zdravá. Děti mají 

pomlázky a košíčky a koledují. Většinou jim lidé dávají 

čokoládová vajíčka nebo vajíčka malovaná. Tak je to každý rok. 

Tento a minulý rok, ale ne, protože tu máme bohužel covid. 

Natálka Brožová 

 

 

 



JAK MARTIN KOLEDOVAL 

Martin šel na koledu k Janě. Zazvonil, Jana přišla a zeptala se: 

„Jdeš pro koledu?“ „Ano“, odpověděl Martin. Najednou se 

vajíčka zvedla a řekla: „Nás nechytíš!“ 

Martin se rozběhl za vejci, ale vejce se schovala. Martin našel 

první za domem a druhé na louce. „Dvě jsem viděla na gauči“, 

volala Jana. Martinovi zbývá jedno vejce, a to zůstalo v košíčku, 

protože spalo. Potom Martin řekl básničku a dostal koledu. 

Justýnka Burianová 

 

 



 

 

Každé vajíčko nabarvil jinou barvou. 

Domča Freylichová 

 



VELIKONOČNÍ 

Milé dívky, až pomlázku upletu, 

tak čekejte odvetu. 

Protože minulý rok, byl to pro mne šok, 

když jste kýbl vytáhly a vodou mne zasáhly! 

 

 

Honzík Bruncko 

 

 



VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH  

 

Jednoho krásného dne se narodil králíček Hopík. Je to krásný 

velikonoční zajíček. Má bílé zbarvení a modré oči. Jednoho dne 

šel zajíček roznést velikonoční nadílku. Byl unavený, a tak si šel 

odpočinout. Druhý den šel zajda roznést zbytek cukrátek. 

Zkontroloval svůj seznam, aby všechna cukrátka roznesl 

správně. 

Adámek Sirotek 

 

                                                 

                                             

 



VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK 

Po cestě šel králíček, nesl kopu vajíček, 

měl jich plné ruce, byly totiž Velikonoce. 

Na zahrádce chtěl je schovat  

a v koledě pokračovat. 

Upadl ten zajíček, natloukl si nosíček, 

vejce se mu rozbily a už žádné nezbyly. 

Tak šel škemrat do kurníku 

a slepičko, ty máš kliku. 

Vejce ještě máme a rádi ti dáme. 

Hurá! Křičel zajíček,  

to bude šťastných dětiček! 

 

Beátka Máchová 

 

                                



 

VESELÉ VELIKONOCE                         

 



HAPPY EASTER 

Hezkou tradici na anglické Velikonoce drží také některé školy a školky ve 

Velké Británii, kde děti vyrábí velikonoční klobouky, zvané Easter bonet, 
které by se měly nosit na nedělní bohoslužbu. Děti mezi sebou soutěží 

o nejkrásnější klobouk, který vyrobí pro sebe nebo pro členy své rodiny. 

Klobouky se vyrábí z papíru nebo látky a zdobí se motivy květin, zajíčků, 

kuřátek nebo vajíček. 

 



KRÁSNÉ DNY PLNÉ 

SLUNÍČKA 

PŘEJE DUBLOVICKÁ 

TŘETÍ TŘÍDIČKA 

 
 

 

 

 

 

 

 


