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Byl krásný jarní den. 
Takový ten voňavý, plný 
sluníčka a barev. Malý 
Beránek se společně 
s dalšími ovečkami a 
beránky pásl na louce, 
která byla vysoko v ho-
rách. Nejdříve spořádaně 
spásal čerstvou trávu 
se stádem, jenže pak se 
objevil pestrobarevný 
motýl, který si několikrát 

na Beránka sedl a pošimral ho svými křidélky. Beránek začal motýla honit a stále 
více a více se od stáda vzdaloval. Dostal se až na konec rozlehlé louky. Náhle se 
něco začervenalo v trávě. Beránek byl velmi zvědavý, a popošel k onomu místu 
pod jalovcem. V trávě leželo malované červené vajíčko. Kde se tady v horách vza-
lo? A proč je červené a malované?

VI. A 
Beránkovi se v hlavě honila spousta otázek. Ale než si otázky a myšlenky stačil 
srovnat, znovu se objevil motýlek. Beránek si pomyslel: „Když mě motýlek už 
jednou zavedl k malovanému vajíčku, tak mě možná zavede i k dalšímu.“ A roze-
běhl se za ním. Beránek za ním 
utíkal úzkými cestičkami mezi 
skalami a dostal až se k velké 
řece, u které cesta končila. A 
motýlek najednou nikde. Be-
ránek začal pochybovat, jestli 
byl vlastně dobrý nápad běžet 
za motýlkem až sem. A jak se 
dostane přes řeku? Vždyť přeci 
neumí plavat. Ale náhle na dru-
hém břehu řeky něco zazářilo. 

V. A
Červené vej-
ce při dopadu 
křuplo a puklo a 
v batohu hrklo. 
Ticho. Co bude? 
Ve šňůrkách 
trhlo a z batohu, 
jakoby nic, vyšla 
kvočna s dese-
ti kuřaty. Uff, 
červené vejce 
vyřešeno. Ale 
co s tím zlatým? 
Pustíme ho 
z kopce a uvi-
díme. Sova se nápadu zasmála a řekla: „Takhle to, hlupáčci, nefunguje! Musíte na 
zlaté vejce posadit slepici!“ Pak teprve uvidíte, co se vám vylíhne za překvapení…“

VIII. A
Po dlouhém přemlouvání se slepice posadila na vajíčko, ale jelikož se dlouho nic 
nedělo, beránek začal ztrácet naději. Zajíček jen smutně koukal a přemýšlel 
o tom, že nemůže udělat beránkovi krásné Velikonoce. Když už chtěla slepice 
slézt z vajíčka, začalo se třepat. Všichni tento zázrak pozorovali se zatajeným 
dechem. Najednou je oslepilo bílé zářivé světlo…

VII. A
Ozvalo se puknutí a z rozbité skořápky se vykolébalo malé zlaté kuřátko. V tu 
chvíli všechno kolem nich rozkvetlo a rozzářilo se všemi barvami. Beránek po-
skakuje po rozkvetlé louce, ale cestou vidí, že to nejsou jen květiny, které zbarvily 
svět. Tráva je poseta červenými, žlutými, modrými, zelenými a fialovými krasli-
cemi. Na stromech rostou čokoládová vajíčka. Beránek běží do kopečka, a v tom 
začne pršet. Z nebe se sypou barevné lentilky. Beránek už v dálce vidí svoje stádo 
a radostně se k němu rozběhne. Z dálky vidí přijíždět farmáře. Ale co to? Jeho 
starý traktor je celý růžový. Beránek radostně bečí a ostatní ovečky s ním. Tak to 
jsou ty nejveselejší a nejbarevnější Velikonoce, jaké kdy zažil.



II. A
V tu chvíli se beránek rozhodl a povídá: „Víš co, zajíčku? Já to vajíčko pro tebe 
rozbiju!“ Zvedl kopýtko a udeřil jím do vajíčka. S vajíčkem to ani nehnulo. „To je 
zvláštní, jak je možné, že mi nejde rozbít?“ zeptal se beránek a hluboce se zamy-
slel. „Třeba by pomohlo,“ řekl zajíček, „kdyby ses rozeběhl a strčil do něj rohy!“ 
„Skvělý nápad,“ zajásal beránek. „To musím hned vyzkoušet!“

IV. A
Rozběhl se, trkl do vajíčka a nic. Vajíčko je stále celé, ani prasklinka. Co teď? 
„Zkus to ještě jednou, pořádně se rozeběhni a trkni ho proti té skále,“ poradil be-
ránkovi zajíček. Beránek poslechl. Rozeběhl se, nabral vajíčko a bum! Rána jako 
hrom a vajíčko je stále celé. „Co to tu vyvádíte?“ ptá se ptáček zpěváček, který 
právě letěl kolem a hrozně se lekl.
„Ále, snažíme se rozbít tohle zlaté vajíčko, aby se stalo velikonoční kouzlo. Ale 
vůbec se nám to nedaří,“ odpověděl smutně zajíček. „Tak si zavolejte na pomoc 

kamarády z lesa,“ 
poradil jim ptá-
ček zpěváček a už 
pospíchal k lesu a 
svolával zvířátka. 
Přišel jelen, liška, 
srnky, kanec, mra-
venečci, všichni 
se pokoušeli zlaté 
vajíčko rozbít, 
ale nikomu se to 
nepodařilo. Už 
byli celí upachtění 

a přemýšleli, co dál, když přiletěla moudrá sova. V batůžku na zádech nesla čer-
vené vajíčko z beránkovy louky a povídá:“ Húúú, jestli chcete rozbít zlaté vajíč-
ko, musíte nejprve rozbít tohle červené. V něm je totiž ukryté zaklínadlo, které 
dokáže vaše zlaté vajíčko otevřít, húúú.“ A shodila batůžek s červeným vajíčkem 
před zvířátka.

IX. A
Beránka záhadná záře velice lákala, a proto začal usilovně přemýšlet, jak se do-
stat na druhý břeh. Najednou si všiml velkých kamenů. „Přes ty bych mohl pře-
skákat na druhou stranu,“ řekl si. 
S nadšením přeběhl kamenitou řeku a 
poklusem se vydal k záři. Byl doslova 
v šoku, když uviděl roztomilého 
velikonočního zajíčka se zářivou zlatou 
kraslicí.

I. A
Chvíli ho pozoroval a zdálo se mu, že 
zajíček něco hledá. Hopkal z místa na 
místo, až se začal Beránkovi vzdalovat. 
V tu chvíli se Beránek vzpamatoval a 
rozběhl se za ním. „To je tvoje vajíčko?“ 
zeptal se Beránek. „Ano,“ odpověděl 
ve spěchu zajíček. „A na co ho máš? Co s ním budeš dělat? Kde jsi ho našel?“ 
spustil zvědavý Beránek. V tom se zajíček otočil, podíval se na něj a říká: 

III. A
„Ty neznáš Velikonoční pohádku?“ Beránek nechápavě kroutil hlavou. „Nikdy jsem 
takovou pohádku neslyšel“. Zajíčka strašně mrzelo, že ji beránek nezná a řekl si, že 

udělá vše pro to, 
aby měl letos be-
ránek ty nejkrás-
nější Velikonoce 
a Velikonoční po-
hádku na vlastní 
kůži sám zažil. 
K tomu ale potře-
buje rozbít zlaté 
vajíčko. Protože 
pokud rozbijete 
zlaté vajíčko, celý 
svět se na jeden 
den naplní veliko-
nočními zázraky. 
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