
AHÓÓÓJ DĚTI, 

PŘEJI VÁM KRÁSNÝ PONDĚLNÍ DEN! 

Jak jste si užily sobotu a neděli? Co jste prožily zajímavého? Povíte mi o tom? 

Moc by se mi líbilo, kdybyste mi o tom nakreslily obrázek…To je krása!!! 

 

1. Hned po ránu potrénujeme prstíčky (stříhání a lepení) a pustíme se do tvoření. Pokud 

se rozhodneš a budeš mít chuť vyrábět venku, je to super nápad! Vyrobíme si 

velikonoční přáníčko, které můžeš darovat tomu, po kom je ti třeba teď smutno. Budeš 

potřebovat zbytek barevné látky, na kterou ti maminka nebo tatínek nakreslí siluetu 

zajíčka. Tu si vystřihneš a potom nalepíš na tvrdý papír. Zajíčka si můžeš libovolně 

ozdobit, třeba mašličkou z provázku a chomáčkem vaty. Přeji veselé tvoření . 

 

                                

 

2. Mám tady pro vás také trochu složitější, ale veselý způsob výroby vajíčkových zvířátek, 

kdy si kromě vyfouklých vajíček nachystáme jednoduché tvary z papíru nebo plsti a 

lepíme je na vajíčko. Detaily můžeme dokreslit lihovou fixou. Krásný velikonoční zápich 

do květináče máš hotový! Tak to je nádhera…. 

 

3. Zkus také kouzelnou jógu v přírodě a buď silný jako lev, pevný jako strom a pružný 
jako opice! Užij si jogínky! 



https://decko.ceskatelevize.cz/joginci-v-prirode 
 

 

 

 

4. Dnes si také můžete vyzkoušet s rodiči nebo starším sourozencem těsto na placičky - 

tortilly, které si po upečení můžete naplnit vším, co máte rádi. Věřím, že si všichni doma 

pochutnáte! 

 

Domácí tortilly 

Těsto na osm placiček : 
500 g hladké mouky 
120 g sádla, případně jiného tuku 
2 lžičky soli, 180- 190 ml vlažné vody 
Těsto zpracujte rukama. Nejprve suché přísady a teprve potom vodu. Vzniklý 
bochánek nechte alespoň hodinku odležet v lednici v mikrotenovém sáčku a potom 
vyválejte tenké placky a nasucho pečte (pod dohledem dospěláka) na pánvi. Hotové 
placky dávejte na talíř, který druhým hlubokým talířem přiklopíte. Placky potřebují 
odpočinout, aby zůstaly vláčné a nelámaly se, až je budete rolovat. 
 
 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/joginci-v-prirode


5. Posílám vám také pohádku „Krtek a vajíčko“. Až dnes budeš mít chviličku a vrátíš se 

z venku, tak si ji pusť. Dokázal/a bys vyprávět, o čem byla? Co se v příběhu dělo 

s vajíčkem? Vyprávěj… 

 

               

              https://youtu.be/5_bkQibhxw8  

 

 

To je pro dnešek vše, milé děti. Věřím, že jste si užily slunečný čas na svých zahrádkách nebo 

v lese a hřejivé paprsky vám krásně zbarvily tvářičky . Myslím na vás! 

 

 

 

 

 

Užijte si krásný den! 

Vaše paní učitelka Eva 

 

 

https://youtu.be/5_bkQibhxw8

