


Dedko s Adamom niečo pletú. 

Dedko tomu hovorí šibák, ja korbáč.

A Adam žila.

Bude s ňou v pondelok švihať dievčatá.

Vyšibe malú Naďu.



A takisto  Paťku a Maťku. 

Každá mu dá nejakú dobrotu.

Nemá to však úplne jednoduché.

Musí im zarecitovať veľkonočnú riekanku.

Radšej by sa nevidel.



Vždy sa pri tom poriadne zapotí. 

Minulý rok recitoval túto:

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.



Čo vieme o Veľkej noci?

Ktorý deň sa chodí na šibačku?

V nedeľu alebo v pondelok?

Kto chodí šibať koho?

Dievčatá chlapcov alebo chlapci dievčatá?



Dievčatá na Veľkú noc chystajú maľované 
alebo skazené vajíčka?

Ako sa hovorí maľovaným vajíčkam?

Sú to kraslice alebo škarednice?



Spoj slová podľa významu.

Na Veľkonočný pondelok býva: sánkovačka

oblievačka

šibačka

naháňačka

schovávačka



Sú to:
lízanky

vajíčka

kraslice

čokolády

cukríky

balóny



Je to:
koláč

korbáč

pekáč

rapkáč

prútik

špagátik



Vyber názov najkrajších sviatkov jari.

Vianoce 

Nový rok

šibačka

Veľká noc

Deň matiek



Označ obrázky, ktoré patria k Veľkej noci.



Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča,
a vajíčka do košíčka.

Tetička, tetička,
dajte maľované vajíčka.

Šibi, ryby, mastné ryby,
aby teba blšky, mušky neštípali.

Nauč sa riekanku k Veľkej noci.



Veľká noc, Veľká noc
kedyže už bude,
ktorýže ma šuhaj
pooblievať príde?

Oblievaj , oblievaj
vlasy aj hlavičku,
ale mi zašanuj
tú novú sukničku.



M: Jéj, ty si krásne vajíčko. Teba isto zniesol 
papagáj, keď si také farebné.
K: Papagáj? To sú ale nápady. Zniesla ma 
obyčajná sliepočka.
M: Celkom obyčajná nebola, isto-iste to bola 
sliepka – umelkyňa. Krásne ťa vymaľovala. 
Také farebné vajko som ešte nevidel.
K: No dovoľ, aké som ja vajko? Ja som 
kraslica, nevidíš?

Zvedavý kocúrik Murko a kraslica – Murko 
zbadal na stole kraslicu a hneď sa jej 
prihovoril. Čítaj pozorne a potom odpovedz 
na otázky. 



M: Vidím, že si krásna. Len neviem, ktorá 
sliepka znáša takéto krásne kraslice.
K: Sliepky neznášajú kraslice, ale obyčajné 
vajíčka. Z nich sa stanú kraslice iba vďaka 
šikovným rukám žien a dievčat. Kraslice 
zdobia rôznymi technikami, voskom, 
farbením, lepením a podobne. Niektoré sú 
naozaj prekrásne. Hotové umelecké diela!  Sú 
najkrajšou súčasťou veľkonočnej výzdoby.



M: Je tam toho! Taká veda! Vosk, farbenie, 
lepenie a ktovie, čo ešte. Podľa mňa by bolo 
oveľa jednoduchšie, keby sa sliepky pred 
Veľkou nocou začali farebne stravovať. Ak by 
jedli púpavy, znášali by žlté vajíčka. Ak by 
jedli vlčí mak, znášali by červené vajíčka. Ak 
by chceli fialové vajíčka, stačilo by zjesť zopár 
fialiek. Čudujem sa, že na to doteraz nikto 
neprišiel. Nazvem to „Murkova slepačia 
veľkonočná diéta“!



Odpovedz na otázky

Kto bol Murko?

Komu sa prihovoril?

Prečo si myslel, že vajíčko zniesol papagáj?

Ako nazval sliepku?

Ako sa z vajíčka stane kraslica?

Aké techniky zdobenia používajú?



Odpovedz na otázky

Čo by bolo podľa Murka jednoduchšie?

Kedy by znášali žlté vajíčka?

Čo by museli jesť, aby vajíčko bolo červené?

Kedy by znášali fialové vajíčka?

Ako nazval Murko svoj vynález?

Čo by si ty poradil sliepkam, aby zjedli, aby 
vajíčka boli zelené a oranžové?



pred kúpačkou

behá zajac po úbočí ako tieň:
celý domček zaliala mu povodeň.
prerazila slabé steny,
sebou vzala kôš pletený.
čo si počne na veľkú noc, neviete?
v čom zas bude vajká nosiť po svete?
to je smola, o akej ste nečuli:
zajko musí vajká farbiť v cibuli.

Pri odpisovaní básne Pred kúpačkou Ďurko 
urobil chyby. Báseň prečítaj a oprav chyby.

Mária Rázusová - Martáková



Veľkonočný kvíz – k číslam v tabuľke priraďte
písmená pri správnych odpovediach.

1. Korbáče sa pletú
Š/  z konárikov vŕby
Ž/ z konárikov lipy

2. Maľované vajíčka sa volajú
A/  praslice
I/ kraslice

3. Veľká noc je sviatok spojený
B/  s príchodom jari
D/ s vítaním Nového roka

4. Dievčatá odmenia 
šibačov

A/  vajíčkami
E/ kalerábmi

5. Šibači polievajú dievčatá vodou
Š/  aby prechladli
Č/ aby boli celý rok zdravé 1 2 3 4 5



https://www.youtube.com/watch?v=y9XsitrSsIs - Pokusy pro děti -
Pleteme pomlázku

VIDEO NÁVODY

https://www.youtube.com/watch?v=WBJ-Uf-AKzg - ÚŽASNÝ 

NÁVOD NA VELIKONOČNÍ DEKORACE: JAK NABARVIT 

VAJÍČKA SILUETOU KYTEK A LISTÍ. MUSÍTE VIDĚT!!!

https://www.youtube.com/watch?v=y9XsitrSsIs
https://www.youtube.com/watch?v=WBJ-Uf-AKzg




ZDROJE:
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.gif - korbáč
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http://www.clipartbest.com/cliparts/nTX/8Mn/nTX8Mnkqc.png - kuriatko
http://lh5.ggpht.com/_lap4vw94izw/S5Q-
i0elLbI/AAAAAAAACrY/8uPZGcsVxl4/arvore%20de%20pascoa%202_thumb%5B1%5D.jp
g?imgmax=800 – bahniatka
http://cdn.vectorstock.com/i/composite/09,10/christmas-decoration-vector-
980910.jpg - vianočný veniec
http://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Sports/Swimming_Clipart/TN_boy-
playing-splashing-in-water.jpg - plávanie
http://www.picgifs.com/clip-art/activities/skating/clip-art-skating-226574.jpg -
korčuľovanie
https://zsholubyhopn.edupage.org/photos/skin/clipart/33959/kuriatko_kosik.gif -
kačiatko
http://www.picgifs.com/easter-graphics/easter-graphics/sheep/easter-graphics-sheep-
769974.gif - ovečka
http://www.swetiday.nl/images/nieuws/paaskuiken2.png - kuriatko v škrupinke
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https://zsholubyhopn.edupage.org/photos/skin/clipart/33959/kuriatko_kosik.gif
http://www.picgifs.com/easter-graphics/easter-graphics/sheep/easter-graphics-sheep-769974.gif
http://www.swetiday.nl/images/nieuws/paaskuiken2.png

