
 
 
 

Velikonoce „Pod rouškou“ 

Protože se nemůžeme sejít na našich tradičních velikonočních dílničkách, připravila jsem pro vás 

několik nápadů, které zvládnete doma sami, ale požádejte, prosím, rodiče o dozor. Pracujeme s vařící 

vodou, nůžkami……Dávejte pozor, abyste se nezranili. 

 

1. Vajíčka 

 

 Barvení (červená řepa, pokřivy, cibulové slupky, skořápky ořechů…..) 

Můžete použít kupované barvy, ale my si zkusíme přírodní barvení.  

Každé vajíčko je originál, barva na něj chytne trošku jinak a nikdy nebude jednolitá. V tom ale 

tkví samotné kouzlo přírodního barvení: experimentujte, hrajte si a buďte mile překvapeni 

kouzelným výsledkem. 

Postup: 

- Každé vajíčko před samotným barvením dobře omyjte a co možná nejlépe 
odmastěte, aby na něj barva dobře chytla. Použijte k tomu teplou vodu se špetkou 
jedlé sody. 
Do hrnce vložte přírodní barvící materiál (viz níže), zalijte vodou (cca 750 ml), mírně 
osolte a přidejte 2 lžíce octa. Přiveďte k varu, přidejte vajíčka a nechte dalších 10 
minut vařit. Pak stáhněte z plamene, vajíčka však nechte v hrnci s vodou až do 
úplného vychladnutí. 

TIP: Pokud se vám zdají vajíčka málo barevně výrazná, můžete je v nálevu nechat 
namáčet i celou noc. 

- Po vyndání je nechte oschnout na savém podkladu tak, aby se vzájemně nedotýkala. 
Nakonec oschnutá nabarvená vajíčka můžete vyleštit troškou oleje, másla nebo 
kouskem slaniny, 

- Vyšší výsledné sytosti dosáhnete tak, že přidáte hodně materiálu k barvení. Výsledný 

efekt také závisí od přirozené barvy skořápek, na bílých samozřejmě barva drží lépe, 

než na skořápkách béžových či tmavších. 

ŽLUTÁ 
O sluníčkovou barvu vajíček se postará kurkuma. Na zhruba 750 ml vody budete potřebovat 
asi 3 vrchovaté lžíce kurkumy. 

ORANŽOVÁ 
Tmavě žluté až oranžové barvy docílíte vařením vajíček spolu s 2 nastrouhanými mrkvemi. O 
tmavší oranžový odstín se postará také červená paprika v prášku. 



 
 
 

RŮŽOVÁ 
Pro romantická růžová vajíčka využijte barvící sílu červené řepy. Stačit vám bude jedna větší 
nebo 2-3 menší kousky. Vložit ji můžete celou, pokrájenou na menší kostičky, případně 
využijte pouze slupky z několika kousků a na zbytku si pochutnejte. 

ČERVENÁ 
Červeného odstínu vajíček docílíte delším luhování vajíček v odvaru z červené řepy. 
Vyzkoušet můžete také slupky z červených cibulí, odstín ale v tomto případě nebude tak 
intenzivní. 

Věděli jste, že…? Červená vajíčka byla považována za nejdůležitější, každá dívka si červené 
vajíčko nechávala pro chlapce, do kterého byla zamilovaná. Červená barva byla nejenom 
symbolem lásky, ale také měla chránit před zlými démony. 

 
ZELENÁ 
Pro svěží jarní barvu využijte barvící schopnosti špenátu nebo kopřivy, za vyzkoušení také 
stojí petrželová nať. Pro svěžejší odstín doporučuji do „vývaru“ přidat špetku kmínu. 

MODRÁ 
O krásně modrá vajíčka se postarají listy červeného zelí. Nakrájejte zhruba čtvrtinu hlávky. 
Pokud namísto octa přidáte lžíci jedlé sody, výsledná barva bude temnější, až do 
fialovohněda.  

TIP: Pokud máte vajíčka bílá, zbarví je červené zelí do bledě modré barvy, pokud máte vajíčka 
hnědá, výsledná barva bude spíše do modrozelena. 

 
HNĚDÁ 
Asi nejznámějším postupem je barvení vajíček pomocí cibulových slupek. Hnědá vajíčka 
získáte také povařením s dubovou kůrou, o tmavší hnědou se pak postará vaření v 
silné kávě se lžící octa nebo luhování v silném černém čaji. 

 

 ZDOBENÍ VAJÍČEK 

Opět lze využít kupované obtisky, nebo například košilky. Jednoduše odstřihnete jeden 
obtisk, nasadíte na vajíčko, to položíte na polévkovou lžíci a ponoříte do hrníčku s vařící 
vodou. Košilka se smrskne, obalí povrch vajíčka a to ve výsledku vypadá jako malované. 

 

 

 



 
 
 

My chceme využít přírodní motivy, takže při procházce s rodiči si natrháme několik kytiček…, 
kvetou, sedmikrásky, blatouchy, fialky…nebo pár malých lístečků, vystačí i bobkový list, který 
má maminka určitě doma. 

Tyto přitiskneme na neuvařené vajíčko. Celé vajíčko i s kytičkami obalíme v maminčině 
punčoše, nebo obalíme obvazem, na koncích zajistíme provázkem, aby nám vajíčko z obalu 
nevypadlo, a vložíme do vařící vody, a vaříme 10 minut. Je dobré během vaření vajíčka 
otáčet. 

Tady poproste o pomoc rodiče. S vařící vodou sami pracovat nesmíte!!!! 

Výsledek je překvapením… 

 
 
Krásné je zdobení peříčky. Vajíčko natřeme disperzním lepidlem, lepidlo necháme lehce 
zatuhnout, poté na vajíčko položíme nejlépe křepelčí peříčko, přitiskneme ubrouskem a 
necháme zaschnout. 
Podobně můžete na vajíčko 
nalepit ubrousek, jen zde musíte 
sundat jen vrstvu, kde je obrázek, 
tu přiložíte na vajíčko a navíc ještě 
ubrousek přetřete vrstvou lepidla… 

 

 



 
 
 

A pro ty, kteří jsou trpělivější, je vhodná technika zdobení provázkem nebo vlnou. 

Vajíčko potřete opět disperzním lepidlem, a pomaloučku budete vajíčko provázkem obtáčet. 
Na hotové vajíčko ještě můžete přilepit ozdůbku…., berušku, motýlka, aj. 

 

Čím barevnější provázek, tím veselejší vajíčko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Velikonoční ozdoby …………použila jsem nápady z internetu….., vyberte si…. 

 

 Velikonoční slepička, kohoutek, z nafukovacího balónku ….jednoduché 

 

 

Velikonoční beránek 

Použijte výkres, starou krabici, a podle 

obrázku si nakreslete části těla našeho 

beránka či ovečky. Až budete mít hotovo, pak buď 

na pevno slepte, nebo pokud máte doma „druky“, 

použijte tyto a ovečka bude hýbat nožkama, 

otáčet hlavičkou a hýbat ušima…. 

 

 

 

 



 
 
 

Ptáčci – ozdoba např. na okno a to nejen na Velikonoce 

Z tvrdého kartónu si vystřihni tělo ptáčka. Kartón vybarvi, nebo polep barevným papírem či 
látkou, můžete použít i drátky, a pak už jen ozdob…..výsledek je super….  

 

 

Můžeme tvoři i ze starých CD, ty jen polepíme látkou, měkkou pryží, barevným papírem, co 
doma máte….. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud budeš mít chuť, pošli obrázky ze svého tvoření na e-mail: 
estetika@ddmtrinec.cz 

 

 

 



 
 
 

3. Velikonoční košíček ….použijte výkres A3,       

vystřihněte čtverec, zbytek, který odstřihnete, použijete jako ucho košíčku…..nastřihněte 
podle návodu, přeložte a složte košíček….je to jednoduché….po složení můžete nazdobit 
dle fantazie…. 

   

 



 
 
 

4. Velikonoční věnec – pokud máte doma starý polystyrénový korpus, tak jej můžete 

použít, pokud nemáte, vystřihněte tvar věnce ze staré krabice. Tento věnec obalte 
látkou, provázkem, stuhou, co najdete…..mamince při vaření odebírejte skořápky 
z vajíček, ty pořádně umyjte ve vodě s octem a obarvěte si je…..návod na barvení 
máte u barvení vajíček. Skořápky přilepte tavnou pistolí k věnečku, ozdobte…a je to! 

 

 

5. Upečte si ozdoby z vizovického těsta ….. 

 Vizovické těsto.  300 gramů hladké mouky, šest lžic vody a tři lžíce octa.  

Tekutinu vlijeme do mouky. Zapracujeme ji do mouky. Těsto se zpočátku drolí (v plátech), ale usilovným 
hnětením se spojí. Pak pracujeme oběma rukama, těsto celou vahou hněteme proti pracovní ploše a stále 
překládáme. Práce je to poměrně namáhavá, ale nelze ji nějak odbýt, protože na vypracování těsta velmi záleží. 

Asi po půl hodině je vizovické těsto homogenní a hladké.  Těsto vložíme do mikroténového sáčku a minimálně 
hodinu (optimálně přes noc) necháme v chladu odpočívat. 

Jako pracovní nástroje používáme malý špičatý ostrý nožík a malé nůžky s ostrými špičkami (třeba ze soupravy 
na manikúru). Nožíkem řežeme proužky těsta (ze zploštělého válečku), nůžkami stříháme okraje květů, 
hvězdiček.  nVizovické pečivo se zásadně nevykrajuje z plochého plátu (jako třeba perníky nebo jiné cukroví). 

Základním prvkem pro vytváření vánočních ozdob z vizovického těsta je tenký váleček, který jsme vyváleli dlaní 
na suché hladké podložce. Z válečku se kroutí kroužky, splétají copánky, stáčejí spirálky. Dalším prvek je kulička, 
která se mezi prsty zploští na placičku. Z ní se modelují a vystřihují lístečky, kvítka. Kousky těsta (konce kroužků, 
lístečky) se k sobě lepí pouhým navlhčením těsta. Stačí jen potřít kousek těsta navlhčeným prstem. 



 
 
 

Vizovické ozdoby zdobíme jedině přírodninami, nejčastěji kořením: kuličky pepře, nového koření, zrnka kmínu, 
hřebíčky. 

Hotové ozdoby klademe na čistý, nepomaštěný suchý plech. Minimálně hodinu je necháme odležet. Pak 
ozdobičky opatrně (štětečkem) natřeme rozšlehaným vejcem. Dáme do trouby a při 50 stupních sušíme, dokud 
povrch ozdobiček nezačne být lesklý. Pak přidáme teplotu a při 120 až 150 stupních upečeme do zlatohnědé 
barvy. Ještě teplé opatrně ostrým nožem podebereme a odlepíme od plechu. 

 

6. Velikonoční dobrůtka pro malé kuchtíky 

Uvařte si čokoládový puding, podle návodu na sáčku. Po uvaření nalejte do pěkných 
skleniček a nazdobte piškoty, a čím vás napadne. Jeden z nápadů zde………… 

 


