
Ahoj kamarádi! 

 

Tak jak vám vyklíčila semínka? Vyklíčila vám všechna 

tři? A jak se jim dál dařilo?? Pokud jste se o semínka 

pečlivě starali, zjistili jste, že k vyklíčení semínko 

potřebuje: vlhkost-vodu a teplo. To skutečně pro 

začátek stačí. Teprve až se objeví klíček, potřebuje 

rostlinka také světlo.  

Tedy – semínko nejdříve pustí malý ocásek – kořínek 

a pak maličký klíček – to je budoucí stonek rostliny. 

Semínko v zemi nepotřebuje světlo. Teprve když se 

začnou ze země drát první lístečky, potřebuje 

rostlina také světlo. Bez světla by se nezazelenala a chřadla by. Kořínek se začne 

zavrtávat do země hlouběji a hlouběji, začne se rozvětvovat a vypouštět drobonké 

kořínky jako vlásky. Těmi pak přijímá z půdy živiny a také vodu. A nejenom to. Právě 

kořenový systém tvoří základ toho, aby rostlina držela stabilitu. Čím větší rostlina – 

tím větší kořenový systém, který poskytuje rostlině oporu, aby mohla růst vzhůru.   

Mohl by stát strom bez kořenů?  ☺ 

Co nevidět se začne všechno zelenat a my budeme v pondělí slavit Velikonoční 

svátek. Na velikonoce se jenom nešlehají děvčata a koledují vajíčka, ale je s nimi 

spojeno i mnoho dalších příprav. Podívejte se pozorně na pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

Jestli jste pozorně pohádku sledovaly, bude pro vás hračka 

vyjmenovat 5 věcí, které rodina na velikonoce a před nimi 

dělala. 

Děti, co to jsou „Jidáše“ a s čím je děti jedly? 

 

Proč šlehají chlapci děvčata pomlázkami? 

 

 

V pohádce také zaznělo několik velikonočních říkanek. Zkuste se jednu také naučit: 



 

Kuku, kuku, kuku, 

otevřete ruku, 

panímámo zlatá, 

vyjděte před vrata! 

Koledu nám dejte, 

nic se nám nesmějte… 

 

Jistě se i u vás doma bude na velikonoce uklízet, a abyste si od té dřiny chvíli 

odpočinuly, posílám vám v příloze několik velikonočních pracovních listů. 

S maminkou budete určitě také barvit vajíčka. To bude pro vás tentokrát výtvarný 

úkol. Zkuste jakoukoli technikou, vyzdobit velikonoční vajíčko. A samozřejmě 

poproste rodiče, aby nám vaše vajíčka vyfotili a poslali na mail: 

kudrnova.hanka@email.cz nebo na mé telefonní číslo 603 162 779. Zaslané fotečky 

opět vystavíme na webových stránkách školky. 

 

Děti, ať Vám jde práce krásně od ruky! Přeji Vám krááááásné velikonoce!!!!  ☺ 

 

Vaše Hanka 

 


