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Velikonoce a pohádky vážně i nevážně 
 

V areálu dětského dopravního hřiště i v sousedním parčíku na vás čeká 14 otázek a úkolů 
označených žlutým kuřátkem. Postupně je najděte a správně odpovězte nebo splňte úkol. 
Výsledkem vždy bude písmeno – jako jedna z možných odpovědí nebo vyplyne z úkolu. 
Písmena postupně podle čísel otázek od 1. do 14. dopisujte nejprve do první, pak do 
druhé tajenky. Otázky a úkoly samozřejmě nemusíte plnit popořadě. Nezapomeňte si 
k nim ale připsat pořadová čísla a pak je podle nich do tajenky doplnit. Správné řešení 
odpovědí vás dovede k vyluštění celého textu.  Zde je: 
 

Velikonoce, svátky jara, jsou spojeny s mnoha zvyky. 

Tím nejznámějším je pletení pomlázek a jejich použití 

k vyplácení žen a dívek. To mělo přinést hlavně zdraví. 

S tím souvisí i název pomlázka. Víte, jak vznikl? No 

přece ze slova  

Také velikonoční kuchyně má svá speciální jídla a 

moučníky, třeba velikonoční nádivku, bochánek neboli 

mazanec a také další oblíbené pečivo, známé pod 

jménem 
 
Text znáte, nezbývá než vyplnit tajenky a bude celý! Tak tedy vzhůru do parku a na 
dopravní hřiště. Dostanete se na něj brankou od parku, stačí sundat ze sloupku řetízek. 
Prosím, budete-li na hřišti sami nebo poslední, vrátka za sebou opět zavřete a řetízek 
přehoďte přes sloupek. S sebou si vezměte tužku a zápisník, do kterého si opíšete nebo 
vlepíte vytištěnou větu s tajenkami. Věříme, že si s otázkami a úkoly poradíte a tajenku 
vyluštíte.  
U kamenné zdi na dopravním hřišti také najdete Velikonoční tabuli přání, vzkazů a 
obrázků. Jak její název napovídá, můžete ji využít k napsání velikonočních přání, vzkazů, 
třeba i krátkých básniček a také k nakreslení drobných obrázků s velikonoční tematikou. 
Užijte si velikonočního času v hezké přírodě parku a ať vás naše otázky a úkoly pobaví! 
 

Pokud se ti POHÁDKOVĚ VELIKONOČNÍ KVÍZ LÍBIL, nezapomeň nám napsat na Facebook nebo Instagram a podělit se o fotku z plnění úkolů    
Náš Facebook: https://www.facebook.com/ddmjednicka 
Náš Instagram: https://www.instagram.com/ddm_jednicka/  
Naše webové stránky: https://www.ddmdvurkralove.cz 

        

      


