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Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura, Člověk a jeho 

svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství 

Název učební 
jednotky 
(téma) 

Velikonoce v Evropě 

Stručná 
anotace 
učební 
jednotky 

V této lekci se zabýváme tradicemi a zvyky v období Velikonoc 
v různých státech napříč Evropou. Hlavní důraz je kladen na 
tradice a zvyky ČR a jejich porovnání s jinými zvyklostmi známých 
evropských států. Odlišné velikonoční zvyky, které ţáky zaujmou, 
výtvarně ztvární. 

Ţáci pracují ve skupinách i samostatně. 

Ţáci popíší, co jiţ vědí, s čím by se chtěli seznámit a co se jiţ 
dozvěděli. 

Kaţdý den probíhá výuka podle tohoto časového harmonogramu: 

 První hodina – práce dětí ve skupinách  

 Druhá hodina – hodnotící kruh ţáků 

Nutné 
předpoklady  
 
(Jiţ osvojené 
znalosti a 
dovednosti ţáků, 
které umoţní, aby 
jednotka efektivně 
směřovala ke svým 
cílům).  

 Ţáci rozeznají podstatná jména. 

 Ţáci znají názvy států Evropy. 

 Pomůcky podle zadání do center. 

Časový rozsah 
učební 
jednotky 

5x 45 minut (1. den 3x 45 minut, 2. den 2x 45 minut) 
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Věk žáků 

(ročník) 
5. ročník 

Zařazená 
průřezová 
témata (včetně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

 Ano     Ano 

Vyučovací 
obor(y)  

 

Český jazyk a literatura 

Člověk a jeho svět 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné a 
vzdělávací 
strategie školy) 

 

 

— 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, 
které chci 
v dané učební 
jednotce 
naplnit  

MKV 

 Ţák poznává vlastní kulturní zakotvení. 

 Ţák respektuje zvláštnosti různých etnik (zejména cizinců nebo 
příslušníků etnik ţijících v místě školy).  

 Ţák popisuje základní problémy sociokulturních rozdílů v České 
republice a v Evropě. 

 

Čtenářství 

Ţák se zlepší v několika čtenářských dovednostech, které jsou 
vyţadovány při metodě V-CH-D (vím, chci vědět, dozvěděl jsem 
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se): 

 najde v textu pro sebe důleţitá nebo nejasná místa a zdůrazní 
je; 

 najde jádro sdělení – formuluje svůj názor výtvarným sdělením; 

 zveřejní své myšlenky před spoluţáky; 

 formuluje věcně a stručně své nápady k výtvarnému sdělení 
spoluţáka, své odhady zdůvodňuje, navazuje na to, co bylo 
řečeno, neopakuje zbytečně jiţ vyslovené; 

 pozorně vyslechne komentáře spoluţáků, ale nekomentuje je. 

Cíle učební 
jednotky  

  

Český jazyk a literatura 

RVP: 

 Ţák píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. 

 Ţák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.  

 Ţák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.  

Školní výstupy: 

 Ţák pouţívá různé zdroje informací. 

 Ţák pouţije literární text a média jako zdroj informací, kvalitní 
zábavy i naplnění volného času. 

 Ţák vyjádří jinou formou literární text. 

 Ţák předvede základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a 
argumentace. 

 Ţák označí a vybere slova podle slovních druhů. 

 Ţák objasní informace v textu s ohledem na jeho účel. 

 

Člověk a jeho svět 

RVP: 

 Ţák zprostředkuje ostatním některé zkušenosti, zajímavosti a 
záţitky z vlastní cesty do zahraničí a nalezne shody a rozdíly ve 
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způsobu ţivota a v přírodě v naší vlasti a v jiných zemích. 

 Ţák objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů. 

 

Školní výstupy: 

 Ţák vyuţívá své vlastní zkušenosti a poznatky pro poznávání 
jiných národů. 

 Ţák objasní některé regionální lidové tradice, zvyky, lidovou 
tvorbu, osobnosti, kulturní památky. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel i ţáci 
poznají, ţe bylo 
dosaţeno cílů a jak 
to učitel i ţáci 
budou hodnotit) 

Ţáci budou hodnotit svou práci po kaţdé vyučovací hodině 
v hodnotícím kruhu. Jednotlivé skupiny prezentují své práce svým 
spoluţákům a ti reagují svým oceněním a doporučením.  

Učitel bude průběţně poskytovat ţákům zpětnou vazbu během 
vyučovacích hodin, kdyţ ţáci budou plnit zadanou práci. Téţ bude 
ţáky pozorovat a svá pozorování si zaznamenávat tak, aby mohla 
v hodnotícím kruhu ţákům poskytnout popisnou zpětnou vazbu: 

„Viděla jsem, že jste si ve vaší skupině neskákali do řeči, že jste si 
určili moderátora, který uděloval lidem slovo, že jste při výběru 
státu použili hlasování…“ 

Rozsah a průběh hodnocení bude závislý na tom, zda jsou ţáci 
zvyklí pracovat tímto způsobem.  

Učitel sleduje projevy a chování ţáka (např. dodrţování základních 
norem kulturního chování a lidského souţití, schopnost spolupráce 
a plnění zadaných úkolů). Učitel ţáky dopředu seznámí s kritérii 
hodnocení prezentací jednotlivých skupin a potom o ně hodnocení, 
sebehodnocení a vzájemné hodnocení opírá. 

Kritéria pro hodnocení prezentací: 

 Na začátku prezentace je publikum seznámeno se stručnou 
strukturou prezentace. 

 Během prezentace je publikum upozorňováno na to, kde se ve 
struktuře prezentace nachází. 

 Pro publikum jsou připraveny nejméně dvě otevřené otázky. 
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 Do prezentace jsou zapojeni všichni členové skupiny. 

 Prezentující skupiny si otázkami ověří, co si publikum z jejich 
prezentace odnáší. 

Popis učební 
jednotky 

1. hodina 

1. Evokace 

Ţáci se sejdou společně s učitelem v komunitním kruhu. Zde jsou 
vyzváni k tomu, aby kaţdý z nich sdělil velikonoční zvyky odlišné 
od našich velikonočních tradic v jiných státech Evropy. Snos 
probíhá formou společného brainstormingu a zapisujeme vše na 
tabuli.  Následující dny vás bude čekat práce ve skupinách na 
téma Velikonoce v Evropě. 

Po tomto úvodním rozhovoru, děti stručně seznámíme s úkoly 
v jednotlivých centrech – psaní (Příloha A) a vědění (Příloha B).   

 

2. hodina 

… v dalších dnech každá 1. hodina z center 

 

2. Uvědomění si významu informací 

Ţáci pracují podle pokynů ze zadání v jednotlivých centrech: 

Psaní – Příloha A 

Vědění – Příloha B 

Učitel sleduje, kontroluje a vypomáhá. Písmenka ke hře jsou 
k vytištění v příloze (Příloha C). 

 Kaţdý den probíhá dle tohoto časového harmonogramu – první 
dvě hodiny Český jazyk a Matematika, další hodinu práce dětí 
ve skupinách a kaţdou čtvrtou hodinu dne probíhá hodnotící 
kruh ţáků. 

 Děti jsou rozděleny do center. V centrech probíhá práce podle 
napsaných instrukcí. 

 Kaţdá skupina ţáků se během tří dnů v týdnu vystřídá ve všech 
centrech. Kaţdý postupně splní všechny úkoly této učební 
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jednotky. 

3. hodina 

… v dalších dnech každá 2. hodina z center 

 

3. Reflexe 

 Snos informací probíhá formou prezentací prací z center. 

 Kritéria prezentací viz Hodnocení. 

Seznam příloh  

  

Příloha A – Skupina Psaní 

Příloha B – Skupina Vědění 

Příloha C – Písmenka ke hře 

 

TINKOVÁ, Eva. České svátky a tradice. Kralice na Hané : 
Computer Media, 2010. 80 s. ISBN 978-80-7402-078-0. 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

 

Mgr. Šárka Bartošová  

ZŠ Liberec 

Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1 
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Závěrečná sebereflexe učitele 

(následuje po odučení učební jednotky)  

Co se mi osvědčilo 
během vyučování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

Měl/a jsem radost z příběhů se zajímavou detektivní 
zápletkou. Je vhodné ji dát dětem dopsat za domácí úkol. 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyučování 
setkal/a. 

— 

Co bych příště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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Skupina PSANÍ 
 
Velikonoční doplňování a procvičování 
 
Sleduj čas! 

Hlídej si neustále daný časový limit, ať vše důkladně 

zvládneš v daném čase. 

 
 

5 minut 

1. Pozorně a postupně si společně pročtěte celé tyto 

pokyny, co vás zde čeká. 

 
 
30 minut 

2. Z okna si vezměte pracovní listy a vypracujte je. Doplňte i/y, podstatná jména a 

vymyslete detektivní příběh. Je na vás, zda budete psát detektivku sami nebo ve 

dvojici či trojici. 

 

 

5 minut 

3. Detektivní příběh si navzájem překontrolujte. 

 

 

5 minut 

4. Připravte se do hodnocení – přečtete nám váš příběh. 

 

 
Pokliďte svůj pracovní prostor a přemístěte se zpět na své místo. 

 

Udělejte si přestávku a s dalším zvoněním se těším na Vaše povídání a zhodnocení. 
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Velikonoční doplňování  
Doplň i, í, y, ý. 

Opět se bl_ţí Velikonoce. Tyhle svátky jsou prima, protoţe m_váme volné dny a 

začíná u nás opravdové jaro. Vzpom_nám na loňské Velikonoce, které jsme s mojí 

rodinou společně proţil_ na Hané. Pár dní jsme pob_l_  u strýce  Zb_ňka a tety 

M_rky. B_lo to pět bezvadných dní. Kluci se nejv_ce  těšil_  na pomlázku. „Počkejte, 

holky!  V ponděl_ vás v_šleháme!―  hrozil_  jsme L_bě a M_ladě. Skutečnost však 

b_la trochu jiná. Pomlázky se nám moc nepovedl_  a mal_ bráška si musel opentlit 

bab_ččinu vařečku. M_chal chtěl děvčata pol_t vodou, jak to v_děl na Slovensku, ale 

dračice  M_lada mu kbel_k  v_trhla a pol_la ho. V_padalo to na pěknou ostudu. 

Nakonec vše zachránil_ kluci ze vs_ se svými pomlázkam_. Holky nám daroval_  

hezké_  krasl_ce, které v_zdobil_  s bab_čkou. Po koledě jsme měl_ tol_k  

barevných vajíček, ţe jsme je nemohl_ ani unést, natoţ sníst. 

 

Do tabulky vypiš podtrţená slova a urči u nich vzor a pád.         

                                           

podstatné jméno rod číslo pád vzor 
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 V Norsku dodržují jeden zajímavý zvyk během Velikonoc: 

Velikonoce v Norsku 

Kromě lyţování v horách a malování vajíček je  tradicí řešení vraţd. Děti mají celý 
velikonoční týden školní prázdniny, a tak bývá zvykem, ţe norské rodinky sbalí vše 
potřebné, naloţí svá vozidla a vyrazí do svých horských chat a příbytků. Většinou 
jsou to opravdu jednoduché horské chaty, které se více podobají dřevěným 
zálesáckým srubům neţ českým komfortním chalupám. Místo satelitu, televize 
a mrazáku vás čeká jednoduchý dřevěný příbytek s venkovním záchodem bez vody 
a elektřiny. Je umístěný pod horským převisem nebo vysoko na stráni co nejdál od 
sousedů. Norským zvykem pro tyto dny je vybavit se zásobou dobrého čtiva 
v podobě detektivek a kriminálních románů. Také všechny velké televizní stanice 
vysílají kriminální a detektivní příběhy, například od Agathy Christie. Také noviny 
otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. V těchto 
dnech bývají dokonce i krabice od mléka potištěny detektivními příběhy. 

 

 Vymyslete detektivní příběh (samostatně nebo ve dvojicích či trojicích): 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
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Skupina VĚDĚNÍ 
 
Tradice a zvyky v jiných státech Evropy  

 
Sleduj čas! 

Hlídej si neustále daný časový limit, ať vše důkladně 

zvládneš v daném čase. 

 

5 minut 

1. Pozorně a postupně si společně pročtěte celé tyto 

pokyny, co vás zde čeká. 

    
    

15 minut 

2. Zahrajte si písmenkovou hru. 

 

Pravidla: Písmenka zůstávají v krabici, interpunkční znaménka (háčky, čárky) v sáčku, 

hodem kostky si rozlosujete pořadí. Ten, kdo má největší číslo začíná a dále postupujete 

podle hodinových ručiček. Z vylosovaných písmen skládejte pouze názvy evropských států. 

Písmena si losujete hodem kostky. Hráč hodí kostkou a z krabice si vybere tolik písmen, 

kolik mu ukazují puntíky na kostce. Hráč má jiţ rozmyšlené slovo, které bude skládat a 

podle tohoto slova si vybírá písmena. Háčky a čárky můţete podle potřeby brát kdykoliv. 

V hodu kostkou se střídáte, stále skládáte nová a nová slova (evropské státy). Slova se 

nesmějí opakovat. Hra končí, aţ vám dojdou písmena. Vítězem je ten/ta, kdo sestavil 

nejvíce slov. 

 

Až dohrajete, přijďte si pro mne (paní učitelku), vyfotografuji si vaše slova. 

 

 

20 minut 

3. Velikonoce v Evropě – rychle si společně prohlédněte a pročtěte text o velikonočních 

tradicích a zvycích v jiných zemích Evropy.  

Vyberte si jednu zemi, jejíţ tradice a zvyky vás zaujmou, povaţujete pro nás důleţité o 

těchto zvycích vědět a ještě jsme je od předešlých skupinek neslyšely.  

Přečtěte si text o vybrané zemi. Červeně podtrhni, co uţ jsi věděl. Zeleně vybarvi, co je 

pro tebe nové a modře zakroužkuj to, čemu jsi nerozuměl.  
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Připravte si malý plakátek o této zemi a jejích velikonočních tradicích. Zachyťte na 

plakátu jen to důleţité. 

 

Velikonoční zvyklosti v zahraničí 

Velikonoce ve Velké Británii 

V Anglii a Holandsku chodí děti dům od domu a koledují o velikonoční vajíčka. 

V anglosaských zemích nosí malovaná čokoládová vajíčka a jiné drobné dárečky 

velikonoční zajíc. Dárečky pak schovává na různých místech v domě, nebo na zahradě. 

V Anglii příchod Velikonoc ohlašuje masopustní úterý, Shrove Tuesday, které je spíše 

známé jako palačinkový den neboli Pancake Day. Avšak nikdo přesně neví, proč jsou 

s tímto dnem spjaty právě palačinky. Snad proto, aby se zkonzumovaly všechny zbytky 

potravin v domácnosti. Zbytky tuku, másla a vajec. Tedy jídel o nadcházejícím přísném, 

tradičním půstu zakázaných.  

Co se týče samotných Velikonoc a jejich tradicích, malování a vytváření velikonočních 

vajíček a kraslic není v Anglii vůbec rozšířeno. V Anglii si vajíčka kupují a to jen vajíčka 

čokoládová. Tato čokoládová vajíčka v Anglii nosí zajíc, beránka neznají. Zajíc navíc 

poschová tato čokoládová vajíčka po domě či na zahradě a pak se na ně pořádá velký hon 

zvaný Egg hunt.  

Ten, kdo čokoládové vajíčko najde, si ho můţe hned sníst, takţe kdo víc najde, ten také víc 

sní. Anglické školy udrţují velikonoční tradici velikonočních klobouků, které by se měly 

především nosit na nedělní bohosluţbu. Pořádají soutěţe o nejkrásnější velikonoční 

klobouk.  

Vajíčka k těmto svátkům patří i v Británii, i kdyţ jinak neţ u nás. Kromě slepičích 

a křepelčích zahrnuje velikonoční nabídka i vejce krocaní, baţantí, a dokonce i pštrosí. 

Nejvíc se ovšem objevují vajíčka čokoládová.  

V Anglii jsou specialitou palačinkové závody. Ţeny v kostýmu běţí s pánví s rozpáleným 

tukem a palačinkou. Nejen ţe musejí dorazit do cíle v co nejkratším čase, navíc musí v letu 

třikrát palačinku otočit. 

Pomlázku v Británii neznají, a kdyţ se o ní mluví, tak to vyvolá spíše pohoršení a komentáře 

o násilí a o barbarech. Málokdo ví, ţe ţeny druhé pondělí po Velikonocích posadí své muţe 

na ţidli, přiváţou je a ţádají výkupné v podobě peněz. Muţi jim to hned druhý den oplatí, 

avšak výkupné uţ nejsou peníze ale polibek. Takţe to ţenám vyjde laciněji. 
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Velikonoce v Bulharsku 

Den nebo dva před Velikonocemi posílají křesťanské rodiny bochník chleba a 10 – 15 vajec 

obarvených načerveno svým tureckým přátelům, kteří tento dar povaţují za čest. Posel, 

který ho předává, je tradičně obdarován malou peněţní částkou. 

Velikonoce ve Francii 

Ve Francii zvou kostelní zvony kaţdý den v roce věřící ke mši. Výjimkou jsou Velikonoce, 

kdy od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, ţe odletěly do Říma, aby tam byly 

poţehnány a zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A kdyţ letí nad Francií, 

všechny ty dobroty (vajíčka, kuřátka, zajíčci) k velké radosti dětí popadají dolů. Ty pak 

odpoledne vyráţejí do zahrad, aby tam poztrácené sladkosti posbíraly. Potom vyhazují do 

vzduchu vajíčka, vítězí ten, jehoţ vajíčko dopadne na zem poslední. 

Také hrají velikonoční rybu, hříčku, při které si mezi sebou nenápadně připevňují na záda 

papírovou rybu. Děti vyhazují vajíčka do vzduchu.  

Velikonoce v Itálii 

Kněz poţehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a okolo 

nich rozmístí nádoby s jídlem. 

Pro Italy mají Velikonoce velký význam. Symbolem italských Velikonoc je holubice. O 

svátcích jara pak po celé zemi pečou dorty právě ve tvaru holubic.  

Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůleţitějším svátkem roku. Ale jsou také hlavním 

ţidovským svátkem. Ţidé ho nazývají svátkem nekvašeného piva. V Itálii se náboţenské 

tradice a oslavy proţívají velice silně, pořádají se veliká procesí a lidé se modlí. 

Velikonoce v Irsku 

Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, kdo chce 

získat velikonoční koláč, musí zatančit. 

Velikonoce v Německu 

V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče schovají doma 

nebo na zahradě. Do nich velikonoční zajíček snese různobarevná vajíčka. Ráno na 

velikonoční pondělí je děti vyráţejí hledat. Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě 

vajíčka. Tuto tradici proslavila značka Kinder a její vajíčka s překvapením. Dalším 

německým zvykem je velikonoční strom ozdobený vajíčky a jinými velikonočními 

dekoracemi. 
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Velikonoce v Rusku 

Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele poţehnat vajíčka a pak je 

vařená konzumují k velikonočnímu obědu. 

V Rusku je pravoslavná církev a drţí se starého juliánského kalendáře, tedy všechny 

církevní svátky se slaví se zpoţděním. Veselé a radostné svátky jara mají i zde řadu tradic 

a obyčejů – tradiční barvení a zdobení vajíček, které si přátelé darují na důkaz vzkříšení a 

třikrát se políbí na tvář. 

Velikonoce v Řecku 

V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitva. Účastníci se snaţí 

házením svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší věta: 

„Christos anesti―. 

V Řecku barví Řekové vajíčka pouze na červeno. Tato barva totiţ symbolizuje obnovu 

ţivota, ale také představuje krev ukřiţovaného Jeţíše Krista. 

Jinou Velikonoční hru zas hrají děti v Řecku, nebo v Rakousku - koulení vajíček. Vítězem je 

ten, kdo vajíčka dokutálí nejdál, nebo získá nejvíce vajíček protivníka. 

Velikonoce na Slovensku 

Českým Velikonocím se nejvíce blíţí slovenské. Zvlášť na česko-slovenském pomezí se 

tradice často prolínají. Pro Slovensko je typické symbolické koupání děvčat v místním 

potoku, aby byla po celý příští rok plodná a zdravá. Ve větších městech se dívkám dostane i 

pár kapek voňavky a jsou na rozdíl od českých dívek ušetřeny vyšlehání pomlázkou. 

Velikonoce v Polsku 

A v silně katolickém Polsku jsou Velikonoce nejdůleţitějším svátkem roku. Lidé si nosí do 

kostela poţehnat košík s vajíčky, chlebem se solí a pepřem a klobásami. Nechybí polévání 

vodou a mrskání vrbovou větvičkou. Přestoţe v Polsku dodrţují podobné tradice jako v ČR, 

velikonočního beránka tam nenajdete. Ochutnáte však velikonoční koláč mazurek plněný 

marcipánem, ořechy, čokoládou, mákem nebo marmeládou a zdobený čokoládovými 

kytičkami či marcipánem. 

Velikonoce v ČR 

U nás je prastarou tradicí barvení kraslic, hodování a pomlázka. Zvyky se mění podle krajů, 

ale podstata tradice je zachována. Koledují muţi a chlapci. Před Velikonočním pondělkem 

si upletou pomlázku z 8 aţ 24 proutků, ozdobí si ji mašlemi a v pondělí chodí  koledovat. 

Muţi by měli pronášet koledy. Dívka či ţena obvykle utíká, ale nechá si nabít, aby byla po 

celý rok zdravá a svěţí, a za odměnu dá koledníkovi výsluţku podle uváţení. 
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5 minut 

4. Připravte se do hodnocení – připravte si prezentaci vaší vybrané země a jejích tradic a 

velikonočních zvyků. 

 

 

Pokliďte svůj pracovní prostor a přemístěte se zpět na své místo. 

 

Udělejte si přestávku a s dalším zvoněním se těším na Vaše povídání a zhodnocení. 

 

 

Velikonoční pro kluky 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí neţ z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

neţ mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Velikonoční pro holky 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

Rychlíci:   Naučte se zpaměti velikonoční koledu. 
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