
Zdravíme naše žabičky 

Blíží se nám Velikonoce a moc nás s Haničkou mrzí, že opět nebudeme s vámi, 
ale alespoň posíláme nějaké nápady a tvoření.

Mnoho původních velikonočních zvyků a obyčejů se dodržuje i v současnosti. Většina z nich
má nějaký symbolický význam, který vychází z kulturních i náboženských tradic, poměr a 
pranostik. 

Velikonoce jsou především na vesnicích a v menších městech stále ještě významnou kulturní a 
společenskou událostí, při které se baví všichni bez rozdílu věku. Součástí velikonočních svátků jsou i 
zvyky a tradice a je dobře, že mnoho se jich stále udržuje.

Pomlázka a vajíčka

Pomlázka a barvená nebo zdobená vajíčka jsou nejvýraznější symboly Velikonoc.

Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená z vrbových proutků a ozdobená stuhami. Podle pranostik
totiž mladé proutky vrby přináší zdraví a mládí každé dívce nebo ženě, která s nimi dostane 
našleháno. Počet stuh označuje, kolik dívek a žen pomlázka při koledě o velikonočním pondělí 
takzvaně „pomladila“. Vlastnoručně pletené pomlázky už ale nahrazují pomlázky kupované, někteří 
muži dokonce používají vařečku nebo jen svazek vrbových proutků, které v lepším případě alespoň 
ozdobí nějakou barevnou stuhou… Podle barvy pak mohli poznat, jaké city k nim dívka chová. Rudá 
představovala náklonnost a lásku, žlutá odmítnutí, modrá naději a zelená dávala najevo sympatie. 

Vajíčka jsou odměnou za vyšlehání. Chlapci a muži dostávají vajíčka barvená, malovaná i jinak různě 
zdobená. Vzhled vajíček velmi často vychází z regionálních a místních zvyklostí a svůj význam mají i 
barvy.



Koledování

Koleda o velikonočním pondělí patří k dosud stále dodržovaným a oblíbeným velikonočním zvykům. 
Na koledu chodí zásadně jen chlapci a muži, koledovat by se správně mělo jen od půlnoci do půlnoci, 
v některých krajích se ale koleduje jen do pondělního poledne. Koledovat domů se chodí jen k 
příbuzným nebo dobrým známým, venku je ale možné pomlázkou vyšlehat každou dívku nebo ženu. 
Tradiční odměnou za koledu jsou vajíčka, mohou to ale být i sladkosti a velmi často to také je 
sklenička alkoholu. 

Velikonoční říkanky a básničky

Říkanky a básničky patří k pomlázce stejně jako vajíčka. „Hody, hody, doprovody…“ zná asi každý, ale
existuje jich mnohem víc a všechny mají svůj neopakovatelný velikonoční půvab. Kdo koleduje s 
nějakou jinou méně známou říkankou má v košíčku většinou i mnohem víc vajíček…

Polévání vodou

V některých krajích muži ženy společně s vyšleháním ještě polévají studenou vodou, ale správnější 
význam tohoto zvyku je, že dívky a ženy v úterý ráno po velikonočním pondělí polévají chlapce a 
muže. Někde se místo vody používá parfém, ve většině případů samozřejmě levný, ne příliš voňavý a 
ve větším množství.

Vodou se polévají i hospodářská zvířata, protože podle pověr je polití omlazuje a dodává jim sílu.

Řehtačky a klapačky

Řehtačky a klapačky nahrazovaly – a někde občas ještě stále nahrazují – zvony, které naposledy zní 
při mši na Zelený čtvrtek a znovu se rozeznívají až na Bílou sobotu. Řehtačky i klapačky jsou různé – 
malé do ruky, ale i velké, které se vozí na trakaři. Na mnoha místech je řehtání a klapání symbolickým
vyháněním Jidáše a začíná tak, že na Zelený čtvrtek chlapci s řehtačkami a klapačkami vyběhnou po 
mši z kostela a volají „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se modlíme…“

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myshoptet.com%2Fusr%2Fwww.detskepomucky.cz%2Fuser%2Fshop%2Fbig%2F6289-1_61891-s.jpg%3F5ca3cb35&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.detskepomucky.cz%2Fdrevena-rehtacka-dvojita%2F&tbnid=HHsfPtkJVauO5M&vet=12ahUKEwjZ8-juxs3vAhWE_IUKHYEGCEsQMygHegUIARDJAg..i&docid=xjrhtRW-6fjayM&w=1024&h=768&q=%C5%99ehta%C4%8Dka&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjZ8-juxs3vAhWE_IUKHYEGCEsQMygHegUIARDJAg


Beránek a zajíček

Velikonoční beránek je tradiční pečivo. Jako symbol má beránek původ už v dávných pohanských 
dobách a svůj význam má u křesťanů i u Židů – je členem křesťanského Božího stáda, o které se stará 
pastýř, kterým je židovský Bůh. V dobách starověku i středověku byl beran obřadním jídlem, ale 
protože jeho maso bylo drahé, jedlo se pečivo ve tvaru beránka a tento zvyk přežil až do dnešní doby.

Vysévání obilí

Vysévání obilí symbolizuje začátek jara a tím i zemědělských prací. V současnosti se ale vysévá už 
před Velikonocemi spíš tráva nebo případně nějaké obilí do nízké misky s hlínou, vzklíčené – ideálně 
krátce před velikonočními svátky – se pak zdobí kraslicemi. Obilí se vysévá i v současné době, účel je 
ale především dekorativní.





Pondělí:

Než se naučíš básničky, procvič si jazýček, aby byl ohebnější: 

 

Jak dítě zaujmout básničkou?

a) Najdi rým

Cíl aktivity: rozvoj slovní zásoby, představivosti.
Rodič přečte dětem básničku a úkol dětí je buď rým najít, nebo ho vymyslet.

b) Vymysli pohyb

Cíl aktivity: rozvoj fantazie, myšlení.
Rodič nejprve zarecituje básničku. Úkolem dětí je vymýšlet pohyb.

c) Vytleskávání

Cíl aktivity: rozvoj sluchového vnímání, rytmu.
Dítě společně s rodičem vytleskává buď určitá slova básničky, nebo konečné rýmy 
          



PRÁCE S BÁSNIČKOU: 

Nauč se velikonoční básničku a doprovoď ji pohybem.

Pro zpestření můžete použít jazykolamy nebo hádanky, zejména rytmické.

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: rytmus, paměť, tempo a plynulost řeči

RYTMIZACE BÁSNÍ  A ŘÍKADEL –  rytmizace  je  velice  důležitá  při  nácviku  tempa,
plynulosti a melodie řeči. Tohoto snadno docílíme rytmizací jednoduchých básní a říkadel,
které děti znají a ještě vše doplníme o „hru na tělo“ (jednoduché tleskání, pleskání, luskání,
dupání…) která ještě rytmus zvýrazní.

BÁSEŇ SPOJENÁ S POHYBEM - pohyb pomáhá dětem zapamatovat si text básně. Navíc
je poměrně složité zapamatovat si text a zároveň se soustředit na správné provedení pohybu
dle  předlohy  (rodič  předvádí  pohyb  a  dítě  napodobuje)  Toto  napomáhá  k  propojování
mozkových center!



LOGOPEDICKÁ ROZCVIČKA: použijeme před básničkou
-  vysvětlit,  proč je důležitá (děti které mají problémy v oblasti motoriky, mívají většinou i
problémy s řečí. Můžeme tomu předcházet tím, že s dětmi procvičujeme nejen koordinaci,
obratnost  těla,  motoriku  rukou ale  i  správnou hybnost  jazyka,  procvičujeme svalstvo  úst,
měkké patro a svalstvo rtů) 
Pomůcky: gumový medvídek na párátku 
Motivace:  Medvídek si  hrál  v  lese,  ale  nedával  pozor  a  ušpinil  se.  My si  zahrajeme na
medvědici a své medvíďátko pěkně umyjeme, protože každá maminka chce mít děťátko čisté.
Úkol: medvídka držíme v ruce 5 cm před ústy 
a) Vypláznout jazyk a dotknout se bonbónu (maminka si musí ověřit, že je to její méďa) 
b) Pohyb jazykem od spodu bonbónu nahoru – pozor,  pohybuje se jen jazýček,  ne ruka!
(myjeme méďovi záda) 
c)  Olízneme  bonbón  zprava,  zleva  –  pozor  opět  pohyb  jen  jazykem,  ruka  se  nehýbe
(Umyjeme méďu z jedné a druhé strany – starší mohou pravá a levá) 
d) Našpulíme ústa  jako když bychom chtěli  říci  „ú“ a vsuneme bonbón do úst  vzniklým
otvorem - opakovat 3x pozor na párátko! 
e) Zachytíme bonbón zuby a opatrně pohybem ruky stáhneme z párátka.



Úterý:

ČTENÍ POHÁDKY:

O zeleném vajíčku (Eduard Petiška)

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy 
slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat
zelené vajíčko. 

Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“ 

Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“ 

Kohoutek šel ke špačkům. 
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“

Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš 
nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. 
Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se 
zeptej.“ 

Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě
posílá, abych jí nějaké přinesl.“
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li 
zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“

Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? 
Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené 
vajíčko nedostal.“
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, 
ať jen snáší bílá vajíčka.“ 

Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a 
dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.
Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce. 

„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. 
Vajíčko pod ní křupne a zbudou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá 
vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A 
kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.



PRÁCE S POHÁDKOU/TEXTEM:

Čtení pohádky

O čem pohádka vypráví?

Při  vyprávění  použij  obrázky  zvířátek:  vystřihni  je  a  chronologicky  seřaď  tak,  jak  se  v
pohádce vyskytovala – viz obrázky. Nebo si můžeš obrázky z pohádky namalovat sám 😊

Odpověz na otázky k pohádce:

Co chtěla  slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel  kohoutek pro radu? Která
zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek
zelené vajíčko? Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička?

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: porozumění obsahu, pojmenování postav,
časová osa, rozvoj slovní zásoby. Čtení je pro děti velmi důležitou součástí předgramatických
dovedností – dítě by mělo zvládat převyprávět jednoduchou dějovou linku. Možno podpořit
obrázkovým materiálem. (Posloupnost, časová osa, hry s obrázky.)  Pohádky pomáhají dítěti
soustředit se. Zlepšují tak pozornost!
Hádanky –  rozvíjíme  logické  a  kombinační  řešení,  pozornost,  postřeh,  vnímání,  orientaci
v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání. 

Hádanky:
„V kurníku ho slípka hlídá,
než ho dáme do ošatky,
jedno, druhé, třetí přidá,
hospodáři, vrať se zpátky.“ (vajíčko)

„Kuře se ztratilo, odešlo zrána,
kokodák, celý den, volá ho máma.“ (slepička)

„Ruce a pár dlouhých proutků,
k tomu tenký drátek,
pletu si ji na koledu,
jaro slaví svátek.“ (pomlázka)

„Barvička chtěla by potěšit nás,
natírá trávu i listy.
Jenom list papíru utekl včas,
na tebe počká si čistý.“ (zelená)

„Vejce jako obrázek,
malované z lásky,
komu radost udělá
zítra u pomlázky? (kraslice)



Středa: Škaredá

Dbáme na správný úchop tužky, správné sezení a správný náklon papíru.

SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY: 
https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A&feature=emb_logo 
https://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/, 
http://www.prodys.cz/spravny-uchop
http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/
http://www.grafomotorika.eu/nespravne-uchopy/
https://www.predskolnivek.cz/spravny-uchop-tuzky-jak-ma-vypadat-a-kdy-zacit-s-nacvikem/
https://predskolniporadna.cz/je-opravdu-nutne-spravne-drzet-tuzku/
DALŠÍ VÝBORNÉ ODKAZY:
https://www.hanami.cz/publikace/videa-k-carymary/
https://www.uceni-v-pohode.cz/procvicovani-grafomotoriky/

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: pohybové schopnosti, zdokonalování hrubé 
a jemné motoriky a rozvíjíme schopnost koordinovat pohyb ruky a vnímání oka, hmatové 
vnímání, vizuomotorika

PŘED GRAFOMOTORIKOU  JE VELICE DŮLEŽITÉ SE UVOLNIT A 
PROCVIČIT RAMENA A ZÁPĚSTÍ!

Pohybové cvičení: Cvičíme s dřevěným nebo umělohmotným vajíčkem (nebo drátěnkou)

Mává křídly slepička, pohyby „křidýlek“ namaluj 1. vejce

snesla právě vajíčka. krouživý pohyb pokrčených paží namaluj 2. vejce

před tělem – „mlýnek“

Kohoutek k ní rychle běží, kruhy pokrčenýma rukama namaluj 3. vejce

pyšný je, tak čechrá peří. otočka s třepáním zapažených paží namaluj 4. vejce

ROZCVIČ SI RUKU - ŘÍKEJ SI ŘÍKANKU  (Mává křídly slepička …) A PŘI NÍ MALUJ 
VAJÍČKA – OVÁL.

https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A&feature=emb_logo
https://www.uceni-v-pohode.cz/procvicovani-grafomotoriky/
https://www.hanami.cz/publikace/videa-k-carymary/
https://predskolniporadna.cz/je-opravdu-nutne-spravne-drzet-tuzku/
https://www.predskolnivek.cz/spravny-uchop-tuzky-jak-ma-vypadat-a-kdy-zacit-s-nacvikem/
http://www.grafomotorika.eu/nespravne-uchopy/
http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/
http://www.prodys.cz/spravny-uchop
https://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/


DO GRAFOMOTORIKY PATŘÍ I CVIKY NA ROZHÝBÁNÍ ZÁPĚSTÍ. TO SI ROZHÝBEŠ TAK, KDYŽ UDĚLÁŠ Z
PLASTELÍNY VÁLEČKY – PAPRSKY SLUNÍČKU.



JEDNOTAŽKY –  znamená: jedním tahem obtáhni (plynule a nezastavuj). Nejdříve si
jednotažku  přejeď  prstíkem,  až  potom  obtáhni  pastelkou  nebo  voskovkou.  Jedná  se  o
uvolňovací cvičení, kterými si děti uvolní zápěstí pro budoucí psaní. 









Čtvrtek: Zelený

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ: 

1. Zahraj si sluchové hry:

Kolikrát jsem pípla – Nejdříve maminka, později někdo z dětí, představuje slepičku. Děti
sedí v kruhu, mají zavřené oči a maminka pípne. Děti hádají, kolikrát slepička pípla.

Líhnutí kuřátek – Povídáme si o tom, jak se vylíhnou kuřátka z vajíček. Pak děti zavřou 
oči a poslouchají. Ťuknutí dřívky znamená, že skořápka praskla a kuřátko se vylíhlo. Děti 
poslouchají, kolik kuřátek se vylíhne, kolikrát maminka ťukne. Můžeme doplnit básničkou: 
„Na skořápku ťuky ťuk – a pak chvíli ani muk. Najednou však buchy buch – ve skořápce velký
ruch. Křáp a rup! Kuřátko se vyklubalo. Křičí, co to práce dalo.“

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: sluchová paměť, vnímání rytmu, pozornost,
naslouchání, sluchová diferenciace (rozlišení zvukově podobných hlásek s-z, ž-š, b-p, g-k, v-f,
a-o-e;  tvrdé  a  měkké slabiky  di,  ti,  ni  –  dy,  ty,  ny;  pořadí  písmen ve  slově,  rozlišit  dvě
podobně znějící slova: liška – myška, Klára – pára, růže – může, pila – myla, šál – žár apod.
Sluchové vnímání je nedílnou součástí pochopení a porozumění řeči, její zvukové a rytmické
stránky, a tím i  porozumění obsahu  sdělení. Je součástí  komunikace  a podílí se na  rozvoji
myšlení.



ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ: 

Zakroužkuj všechna zelená vajíčka – poznáš rozdíl v zelené barvičce?

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME:  vnímání barev a tvarů, zrakové rozlišování, zraková
analýza a syntéza (skládání tvaru nebo obr. ze 2/několika částí bez předlohy, doplň chybějící
části obrázku), zraková paměť, zrakové rozlišování, oční pohyby (na řádku), figura a pozadí
(např. vejce a kolo kolem něj)



Najdi 7 rozdílů:



MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: 

1. Vystřihni vajíčka a počítej: 

Na P stranu dej 5 vajec, na L dej 2 vejce. Kde je více a kde méně? Kolik je jich dohromady?
Na P stranu dej 1 vejce, na L dej 7 vajec. Kde je více a kde méně? Kolik je jich dohromady?
Dále může příklady vymýšlet maminka/tatínek.
Roztřiď vejce dle barev.

  

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME:  porovnávání, řazení, třídění, určování množství,
tvary, chápání číselné řady, číselných operací





ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: pozornost, postřeh, orientace, logické myšlení





ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE

Dokresli přesně a správně druhou stranu. 

CO  TÍM  PROCVIČUJEME  A  ROZVÍJÍME:  pravo-levou  a  prostorovou  orientaci
(uvědomění si pozice: napravo, nalevo, vepředu, vzadu, nahoře, dole, daleko, blízko, první,
poslední, uprostřed, správné určení směnu), zrakové rozlišování

           



 Dokresli správně druhou polovinu ovečky.



Velký pátek:





TIPY NA HRY

 Opakování melodie, zvuků nebo vytleskávání
 Pantomima
 Slovní fotbal
 Nechte děti vymýšlet příběhy nebo tvořit vlastní knihy
 Kimova hra
 Zavazování tkaniček
 Hra na protiklady
 Hádanky 
 Překážkové dráhy venku

• Obrázkové čtení

https://cz.pinterest.com/pin/170433167135374759/

https://cz.pinterest.com/pin/330029478922375786/

https://cz.pinterest.com/pin/544161567477676834/

Máte toho tento týden více, vyberte si co vás bude zajímat a bavit. Hlavně si
užijte krásné Velikonoce, dávejte na sebe pozor a doufáme, že se v dubnu
uvidíme.

Pro zpestření jsem přidala, třeba na Velikonoční pondělí pár zajímavých pokusů, třeba vás
zaujmou. Moc se mi to zpracování líbilo.

Mějte se krásně vaše Hanička a Vendulka

https://cz.pinterest.com/pin/544161567477676834/
https://cz.pinterest.com/pin/330029478922375786/
https://cz.pinterest.com/pin/170433167135374759/




POKUS:  LÁVOVÁ LAMPA

Pomůcky:

 Sklenice
 Voda
 Olej
 Potravinářské barvivo
 Šumivá tableta (např. vitamínové šumáky)

Postup:

Připravíme si sklenici, do které nalijeme olej (cca do ¾) a nalijeme trochu vody. Počkáme, až se voda 
usadí na dně a přilijeme pár kapek potravinářského barviva. Po chvíli vhodíme do sklenice tabletu a 
už jen pozorujeme tu krásu. 

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Vybouchne to.

Vzniknou bubliny, které se ve 
sklenici budou pohybovat.
Nestane se vůbec nic.

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  OLEJ S VODOU

Pomůcky:

 2 stejné skleničky
 Voda
 Olej
 Potravinářské barvivo (možné použít temperu či vodovky)
 Tvrdý papír

Postup:

Do jedné sklenice nalijeme až po okraj olej, do druhé nalijeme vodu, kterou obarvíme. Sklenici, ve 
které máme vodu, přikryjeme tvrdým papírem a otočíme opatrně dnem vzhůru.  Otočenou sklenici 
s vodou položíme na připravenou sklenici s olejem.  Zatím se neděje vůbec nic….Zkus pomalu 
povytáhnout papír, aby mezi sklenicemi vznikl prostor. A pozoruj, co se bude dít.

!!!doporučujeme mít po ruce nějaký hadr!!!

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Olej se obarví -  bude mít 
stejnou barvu jako voda
Olej a voda si vymění sklenice
Olej bude nahoře, voda dole
Nestane se vůbec nic.

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  ZAČAROVENÉ VEJCE

Pomůcky:

 2 stejné skleničky
 Voda
 2 Syrová vejce
 Sůl
 Lžíce

Postup:

Do  sklenic nalijeme vodu. Do jedné přisypeme sůl a pořádně zamícháme. Chvilku počkáme, než se 
slaná voda ustálí. Vejce opatrně vložíme do obyčejné vody. Pozorujeme, jak kleslo na dno. Co se 
stane, když vložím vejce do slané vody?

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Vejce také klesne ke dnu

Vejce zůstane na hladině – 
bude plavat.
Vejce se bude pohybovat – 
klesat a stoupat.

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  NEZBEDNÉ KULIČKY

Pomůcky:

 Sklenice
 Perlivá voda
 Kuličky hroznového vína

Postup:

Do sklenice nalijeme perlivou vodu. Do vody vhodíme kuličky hroznového vína a….

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Kuličky vína se potopí a 
zůstanou ležet na dně
Kuličky vína se budou 
pohybovat nahoru a dolu
Kuličky vína budou vyskakovat 
ze sklenice ven

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  BALÓNEK 1

Pomůcky:

 Plastová lahev
 Balónek
 Jedlá soda
 Ocet
 Trychtýř

Postup:

Ocet nalijeme do lahve, přibližně do poloviny. Vezmeme si balónek a pomocí trychtýře do něj 
nasypeme jedlou sodu. Konec balónku opatrně navlečeme na hrdlo lahve, tak aby se soda nedostala 
z balónku.  Překontrolujeme, zda je balónek správně nasazený. Výborně, a už nezbývá nic jiného než 
obsah nasypat do lahve.

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Balónek se začne nafukovat

Balónek praskne

Ocet začne bublat a s balónkem
se nestane nic

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  BALÓNEK 2

Pomůcky:

 Skleněná lahev
 Hrnec
 Rychlovarná konvice
 Balónek 

Postup:

Poprosíme o pomoc tatínka, budeme potřebovat lahev od piva, prázdnou. Dáme si vařit vodu, na 
hrdlo lahve navlečeme okraj balónku. Připravíme si hrnec, do něj postavíme lahev. Až bude uvařená 
voda, vlijeme ji do hrnce. Chvilku počkáme, co se bude dít…

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Lahev praskne.

Balónek se začne nafukovat.

Lahev se naplní vodou.

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  KOUZELNÉ VEJCE

Pomůcky:

 Sklenici
 Ocet
 1 vejce

Postup:

Tento pokus trénuje i naši trpělivost, neboť si na výsledek budeme muset počkat 24 hodin. A jak na 
to? Připravíme si sklenici, opatrně do ní vložíme vejce a přilijeme ocet tak, aby bylo vejce potopené.

A teď musíme počkat…..

Druhý den vejce opatrně vyndáme a pořádně prozkoumáme. Co se stalo?

!!! Můžete zkusit vejce prosvítit baterkou, opatrně z malé výšky pustit (opravdu pustit a ne hodit, 
vejce se vytírá spatně)

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Vejce bude tvrdé jako kámen.

Vejce se rozpustí.

Vejce bude měkké , bez 
skořápky.

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  VODA 1

Pomůcky:

 Sklenice
 Voda
 Papírový talíř (pokud nemáte, postačí tvrdý papír)

Postup:

Do sklenice nalijeme vodu až po okraj. Opatrně přikryjeme papírovým talířem, přidržíme ho a sklenici 
otočíme dnem vzhůru. Pomalu odundáme ruku….

!!! doporučujeme tento pokus dělat venku, nebo nad dřezem či vanou. Člověk nikdy neví, co kdyby se
pokus nezdařil.

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Voda vyteče

Talíř funguje jako zátka, voda 
zůstane ve sklenici.
Voda bude kapat ze sklenice 
ven.

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  BOJÁCNÝ PEPŘ

Pomůcky:

 Mělký talíř
 Pepř mletý
 Jar
 Kosmetické tyčinky (takové ty na čištění uší)

Postup:

Do talíře nalijeme vodu, přisypeme pepř. Budeme potřebovat trochu jaru, můžeme ho kápnout do 
víčka od lahve. Tyčinku namočíme v jaru a „ťukneme“ do talíře s pepřem. A vidíme že,….

!!! Můžete zkusit i jiné koření, zda také bude fungovat.!!!

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Pepř se od tyčinky vzdálí

Pepř se k tyčince přiblíží
Nestane se nic

Mé vědecké poznámky:



POKUS:  HOŘÍCÍ CUKR

Pomůcky:

 2 kostky cukru
 Pinzeta (nebo nějaké kleštičky)
 Svíčka
 Zápalky 
 Skořice
 Talířek (sklenice s vodou)

Postup:

Z důvodu bezpečnosti si před pokusem připravíme sklenici s vodou, nebo talířek, kam po pokusu cukr
položíme. 

Zapálíme svíčku, kostku cukru vezmeme do pinzety a dáme nad plamen. Co vidíme? Cukr začíná 
tmavnout a rozpouští se. A teď to zkusíme ještě jednou, ale kostku cukru obalíme ve skořici. Co 
vidíme teď?

!!!  Místo skořice můžeme použít i popel z cigarety. Nebo můžete vyzkoušet obě varianty.!!!

Co se stane? Jak pokus dopadl?
Cukr se díky skořici bude tavit 
rychleji.

Cukr začne hořet.

Cukr se zbarví do zelena.

Mé vědecké poznámky:
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