
Bílá sobota 3.4. 2021 
 

- Na Bílou sobotu se bílily (malovaly) stěny, proto se jí tak říká. 

- Kluci pletou pomlázky, dívky pečou beránky, mazance a malují vajíčka. Pokud 

doma pečete, pomoz mamince v kuchyni. 

-  Tady máš několik tipů, jak vajíčka ozdobit. (Můžeš použít vajíčka vařená nebo 

vyfouklá.) 

 

 

 
 

  

← Nejčastěji se vajíčka barvila ve vodě se slupkami z cibule. Vložila se do 

starých silonek, k tomu se přidal lísteček trávy nebo stromu, chvíli se to povařilo 

a vznikaly krásné obrázky. 

← Víš, že můžeš vajíčka barvit i jídlem?  

- Kurkuma 

- Cibule 

- Řepa 

- Petržel 

- Zelí 

- Borůvky 

- Káva 

 

↑Vajíčka natřená lepidlem a obalená bavlnkou. 

 

↑Vajíčka barvená lakem na nehty ve vodě. 

 

Vajíčka malovaná rozehřátým voskem. ↑ 

 

→ Vajíčka barvená v pěně na holení. 

 

Další tipy: 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-vajicka-a-pomlazka-350/strakata-vajicka-4700 

http://www.chytre-bydleni.cz/netradicni-techniky-zdobeni-vajicek-o-kterych-jste-mozna-neslyseli?full_comments 

https://www.youtube.com/watch?v=O6dfMngdPOA 

https://www.koule.cz/novinky/10-tipu-jak-netradicne-nazdobit-velikonocni-kraslice-61447-shtml/ 

 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/velikonocni-vajicka-a-pomlazka-350/strakata-vajicka-4700
http://www.chytre-bydleni.cz/netradicni-techniky-zdobeni-vajicek-o-kterych-jste-mozna-neslyseli?full_comments
https://www.youtube.com/watch?v=O6dfMngdPOA
https://www.koule.cz/novinky/10-tipu-jak-netradicne-nazdobit-velikonocni-kraslice-61447-shtml/


Neděle – Boží hod Velikonoční 4.4. 2021 
 

- Neděle – od slova nedělat. Tento den je ve zvyku vzít si na sebe nové, hezké 

oblečení, už se neuklízí, maximálně se dopékají dobroty a malují vajíčka. Proto 

máš zde nachystané velikonoční omalovánky, které si můžeš vybarvit. 

  



 

 

 

 

 

 

  



Velikonoční pondělí 5.4. 2021 
 

- Tento den se vyráží koledovat. Dívky jsou doma, mají připravená vajíčka a 

mašličky. Chlapci brzy ráno vyrážejí s pomlázkami a za doprovodu básniček, 

které se naučily, šlehají děvčata, aby byla krásná a zdravá. Ta jim za to na oplátku 

věnují malovaná vajíčka a na pomlázku jim uvazují mašličky. 

- Pokud chlapci přijdou po obědě, mohou je děvčata polít vodou. ☺  

 

- Pro chlapce: 

Před tím, než vyrazíš na pomlázku, zkontroluj si, že máš správně upletenou 

pomlázku, taštičku nebo košíček na koledu a zopakuj si básničku, ať si neuděláš 

ostudu a dostaneš krásná vajíčka. (Pokud budeš doma, vyšlehej alespoň 

maminku, babičku, sestru… ať jsou zdravé a krásné celý rok.) 

 

- Pro dívky: 

Zkontroluj, že máš připravená malovaná vajíčka, mašličky, které navážeš 

klukům na pomlázku a také si zopakuj básničku, kterou ses naučila v úterý. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Veselé  

Velikonoce  

všem! 


