
STŘEDA 

Ranní cvičení 

 

Teče voda voděnka, přes kameny skáče,                                 skáčeme z nohy na nohu 

a já chodím po louce jako malé káče.                                       chodíme v dřepu 

Káčátko si chodí trávou,                                                             stoupneme si a pochodujeme na místě 

střídám nohu levou, pravou.                                                     zvedneme levou a pak pravou nohu 

Stoupnu si a ruce v bok, k potůčku už ani krok.                     stojíme, ruce v bok 

Pak si lehnu na záda do lučního kvítí                                        lehneme si na záda                      

a zamávám sluníčku, že nám pěkně svítí.                                Ležíme a máváme 

 

Halo, všichni vstávejte!                                                           Voláme, ruce u pusy 

jaro opět vítejte.                                                                      máváme 

Celou zimu jste jen spali,                                                        ruce pod hlavou, spíme 

protáhněte svoje svaly.                                                          cvičíme nad hlavou rukama 

Raz a dva a levá, pravá,                                                           pochodujeme 

rozcvička je vždycky zdravá.                                                  upažujeme 

 Tak už všichni vstávejte,                                                        voláme 

jaro opět vítejte.                                                                      máváme 

 

 

Komunitní kruh  

 

1. Otázka dne… Jaké bylo tvoje ráno? 

2. Opakování básniček 

3. Velikonoční hrkání 

Popis zvyku: 

Poslednímu čtvrtku před Velikonocemi se říká Zelený čtvrtek. Na Zelený čtvrtek ráno se 

naposledy zvonilo na kostelní zvony. Potom musely až do sobotní noci zůstat tiché- lidé říkali, 



že jim zvony „odletěly do Říma“. Místo nich chodili po vsi kluci s dřevěnými hrkačkami, 

klapačkami a řehtačkami, kterými hlasitě ohlašovali ráno, poledne a večer.  

Zvony lidem v minulosti ohlašovaly, kdy je čas na ranní, polední a večerní modlitbu, a 

svolávaly lidi do kostela. Kromě toho se zvonilo na zvon, když někdo v noci zemřel, a často 

také zvonění zvonů varovalo před nebezpečím.  

 

Svačinka/pauza cca 20-30min  

 
 

 

Hudební výchova 

 

Šel zahradník do zahrady 

Šel zahradník do zahrady 

s motykou, s motykou, 

vykopal tam rozmarýnu 

velikou, velikou, 

nebyla to rozmarýna, 

byl to křen, byl to křen, 

vyhodil ho zahradníček 

z okna ven, z okna ven. 

 

Pracovní list k písničce viz příloha 

 

 

 

 



Vaření 

 

VELIKONOČNÍ JIDÁŠE 

Ingredience 

 60 g krupicového cukru 

 500 g hladké mouky 

 300 ml dvanáctiprocentní smetany 

 40 g droždí  

 2 žloutky 

 150 g změklého másla 

 nastrouhaná kůra z jednoho citronu 

 2 lžičky citronové šťávy 

 1 vanilkový cukr 

 špetka soli 

 1 vejce na potření 

 med na pokapání 

 

Postup: 

1.  Ze lžíce cukru, mouky, trochy vlažné smetany a droždí připravte kvásek. Zhruba po 

čtvrthodině ho smíchejte se zbytkem cukru a mouky, žloutky, měkkým máslem, citronovou 

kůrou a šťávou, vanilkovým cukrem a trochou soli. Na závěr přilijte vlažnou smetanu. 

Zadělejte těsto; pokud je třeba, podsypávejte ho moukou. Pak ho nechte asi hodinu kynout. 

 

2.  Troubu předehřejte na 180, horkovzdušnou na 160 °C. Plech potáhněte pečicím papírem. 

Z vykynutého těsta oddělujte kousky a vyvalujte z nich válečky. Na plechu je stočte do spirály 

a nechte ještě čtvrt hodiny kynout. Pak je potřete rozšlehaným vajíčkem a přibližně na 

pětadvacet minut dejte do trouby. Horké jidáše pokapejte medem a podávejte. 

 

Pobyt a hra venku  

 

OBĚD  

 

Příprava a sklízení viz výše.  

ODPOČINEK  

 

S pohádkou 


