
Velikonoční výprava aneb vítání jara 
Na této výpravě se seznámíme s některými jarními tradicemi v našich krajích. Je jen na vás, zda si 
je i zkusíte a prožijete. Ideální je v přírodě, ale můžete i doma. 
 
PROGRAM 

středa 31. 3. 2021 v 17:00 
- setkání na videokonferenci 
- zopakování tradic ze schůzek 
- zadání úkolů 
- vysvětlení úkolů 
pátek 2. 4. 2021 v 17:00 
- začínáme plnit úkoly 
pondělí 5. 4. 2021 v 17:00 
- setkání na videokonferenci 
- ukázky výrobků 
- AZ kvíz na jarní tradice 

Než bude pátek: 
Už jste si splnili z velikonočního balíčku tyto úkoly? 

- zasít semínko 
- jarní bingo 
- ještě něco odkládáte? Využijte čas do pátku a věnujte se plnění :-) 

 
Co vše od Velkého pátku 2. 4. v 17:00 do Velikonočního pondělí splníš? 
 
TRADICE: 

Přečti si, spolu s rodiči, nejběžnějších tradice
 

Najdeš je v tomto odkazu 

sv. Řehoř: vyrob si zvonek a zvoněním zažeň zlé duchy
 

Raději vyráběj s rodiči 

Jarní rovnodennost: kdy je a kdy je podzimní?
 

Co to znamená rovnodennost? 

Půst, Kýchavná: spočítej, kolikrát za den kýchneš
 

 

Půst, Smrtná: vynášení Morany
 

Poslechni si tuto píseň 

Půst, Květná: dones domů větvičky, dej je do vody, starej se 
o ně, aby ti vykvetly nebo vyrašily lístky

 
 

Škaredá středa: ani jednou za den se nezamrač
 

 

Zelený čtvrtek: sněz k obědu něco zeleného
 

 

Zelený čtvrtek: alespoň 2x za den oznam pouze celou hodinu 
tlučením dřev o sebe (pokud nemáš řehtačku)  

Zvony „odlétly do Říma“ 

Zelený čtvrtek: omyj  rodičům nohy (od kotníku dolu)
 

zvyk vyjadřující pokoru vůči starým 
a chudým lidem 

Velký pátek: navštiv místo, kde je, podle legendy, ukryt 
poklad  

Např. Blaník, Rotštejn, Vinařická 
hora, Petřín, Vyšehrad ... 
nebo tady 

Bílá sobota: zapal úplně novou svíčku a od ní ještě jednu
 

Ta druhá nemusí být nová 

Bílá sobota, Chodníčky lásky: nasbírej prázdné šnečí ulity a 
sestav je v přírodě do tvaru srdce

 
 

Boží hod velikonoční: nasbírej kopřivy na velikonoční nádivku

 
 

https://docs.google.com/document/d/1H46OySQg7SmrzxtisjbLaiRMCxsj0LQOkE6m-Pv0Lgk/edit#heading=h.yg4qf6u6nait
https://www.youtube.com/watch?v=-87BpwOadVk
https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=405381


Velikonoční pondělí: navštiv místo tradiční Velikonoční pouti

 

V Praze např. Emauzská, 
Fidlovačka v Nuslích, Slamník v 
Bubenči 

Svatý Jiří - svátek všech skautů a skautek. Atributy: drak, 
kolo, korouhev, kůň, rytíř.  

Vyrob si draka nebo se projeď na 
kole 

Filipojakubská noc: vyrob si figurku čarodejnice nebo ji 
namaluj

 
 

Najdi v okolí studánku. Vyčisti jí i její okolí
 

Tradice Královniček a čišrění 
studánek 

 
POZOROVÁNÍ PŘÍRODY 

Najdi ptačí hnízdo
 

Jsou v něm již ptáci? 

Najdi strom nebo keř, kterému již praskají pupeny
 

Objevují se lístky nebo květy? 

Najdi alespoň 5 druhů jarních kvetoucích květin
 

Např. sedmikráska, devětsil, 
prvosenka, jaterník podléška, 
orsej, violka, sněženka, bledule, 
talovín... 

Najdi v přírodě alespoň 5 druhů zpěvných ptáků, které umíš 
správně pojmenovat

 
 

 
HRY A ZRUČNOST 

Vymysli a zapiš si rozpočitadlo
 

Před každou hrou je potřeba se 
rozpočítat 
Zde je inspirace 

Ztvárni jakýmkoliv způsobem jarní tradici a pochlub se nám
 

Chaloupka na vršku, díl třetí 

Zkus si vyrobit vrbovou píšťalku
 

Chaloupka na vršku, díl čtvrtý 

Upleť si pomlázku
 

Chaloupka na vršku, díl pátý 
U nás v oddíle pletou děti z 8 prutů 

Koulejte do dálky vařené vejce
 

Komu se samo dokoulí ze svahu 
dál? 

Obarvi vejce přírodním barvivem
 

Např. slupky s červené cibule 
s přidáním octa, červenou řepou, 
kmínem, kávou, zázvorem 

Zahrajte si nějakou kuličkovou hru
 

Oficiální pravidla 
Pozapomenuté varianty 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanek/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400016-kralovnicky-a-otvirani-studanek/
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Rozpo%C4%8D%C3%ADtadla
https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=7Sbg_GbN3YA
http://www.kulicky.com/oficialni-pravidla.php
https://www.bejvavalo.cz/clanek/kulicky-zapomenute-varianty-skvele-hry-pro-deti-i-dospele/

