
JAK PEJSEK S KOČIČKOU 

SLAVILI VELIKONOCE 
 
Pejsek s kočičkou se probudili do krásného jarního dne. Podívali se z okna a uviděli ptáčky, jak 

vesele zpívají. Najednou si uvědomili, že se blíží Velikonoce a oni na ně nejsou dostatečně 

připravení. Pejsek dlouho přemýšlel a pak ho napadlo, že aby o Velikonocích nedělal ostudu, 

musí se dojít ostříhat k panu holiči. Kočička se zase rozhodla, že si u krejčí nechá ušít novou 

mašli. Když šel pejsek a kočička domů, od holiče a krejčí, sledovali, jak se příroda zelená. Venku 

bylo krásně a oni chtěli, aby měli i domov krásný. Rozhodli se, že si ho vyzdobí. Do vázy si dali 

květiny – kočičky. Pejsek se pak rozhodl, že si kočičky také namaluje na plátno. Podařilo se. 

K večeru pejsek s kočičkou vyrazili na procházku. Na cestě najednou uviděli vajíčko. Chvíli 

přemýšleli, co s ním budou dělat. Pak pejska napadlo, že si ho udělají k večeři. Kočička ale 

nesouhlasila. Chtěla totiž kuřátko, které se z vajíčka později vylíhne, vrátit tomu, komu patří. 

Vzali jemně vajíčko do rukou a přemýšleli, komu by tak mohlo patřit. Nikoho nenašli a tak 

vajíčko vzali domů a dali ho do ošatky. Druhý den ráno se kočička rozhodla, že bude malovat 

vajíčka, aby si udělala hezkou výzdobu. Když byla skoro všechna vajíčka krásně barevná, 

vzpomněla si, že je v ošatce o jedno vajíčko navíc. Jenže co se nestalo. Pejsek ho chtěl také 

namalovat, ale najednou mu upadlo na zem a rozbilo se. Pejsek s kočičkou nevěřícně koukali, 

protože na zemi stálo malé žluté kuřátko. Pochovali ho a odnesli zpět kachně ze sousedství. 

Měli velkou radost z toho, že kuřátku pomohli a tuto příhodu si každoročně, jakmile přicházejí 

velikonoce, s radostí připomínají.  

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Převyprávějte dětem pohádku a rozšiřujte přitom slovní a znakovou zásobu. Popisujte si, co 

vidíte na obrázku – obrázky najdete na konci.  

 
 

 

 

  



 

ZNAKY Z POHÁDKY (v aplikaci Znakujte s Tamtamem): 
KRTEK 

DÍVAT SE, KOUKAT 

JARO 

SLUNÍČKO 

KVĚTINA, KYTKA 

BROUK 

SÝKORKA = PTÁK 

OŘECH 

PODZIM 

HLAD 

BÁT SE 

LIŠKA 

VOSA 

BOLET 

LES 

DOMŮ 
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