
Fyzika 6.A  

Téma : Měření času 

                                                Měření času    

K měření času používáme hodiny.  

1. V 9.století zavedl král Anglie Alfréd Veliký svíčkové hodiny. 

 

                                                 

Na svíčce jsou vyznačeny časové úseky . Po zapálení svíčka odhořívá a tak určuje čas. 

 

2.Nejstarší dochované záznamy dokazují,že Egypťané používali před 5000 lety 

 sluneční hodiny. 

                                                    

Sluneční hodiny se skládají z upevněné tyčky a ciferníku. Čas ukazuje stín, který vrhá tyč na ciferník. 

Sluneční hodiny vynalezli v Egyptě asi před 5 000 lety. Tento způsob měření času je tedy jeden z 

nejstarších. 

 

 

 

 



                                                                Přesýpací hodiny 

Přesýpací hodiny měří krátké časové úseky tří, pěti nebo deseti minut, pro dobu delší než šedesát 

minut by už byly moc těžké. Protéká jimi z vrchní nádoby do spodní jemný písek, a když všechen 

proteče, nádoba se pouze obrátí a měření může začít znovu.  

Využívaly se všude tam, kde bylo důležité dodržet stejnou krátkou časovou délku: například při  

soudním jednání směl v Řecku mluvit stejně dlouho žalobce, obžalovaný i obhájce. 

                                                      

 

                                                    Kyvadlové hodiny   

Jsou poháněny kývajícím se závažím ( proto kyvadlové). V současné době používáme v těchto 

hodinách ty nejmodernější elektrické strojky. 

                                                           

 

 

 

 



Zapiš si do sešitu : 

1. K měření času používáme hodiny. 

V historii se měřil čas slunečními hodinami, kratší doby přesýpacími hodinami. Dnes jsou 

hodiny založeny na stálosti kmitavého pohybu. Ve většině hodin a hodinek na baterie je 

kmitající křemenný krystal. Přesný čas se vysílá do mnoha rádiem řízených hodin. 

Druhy hodin  : 

                   1. Svíčkové hodiny- měříme odhoříváním svíčky 

                    2. Sluneční hodiny- měříme slunečný čas na ciferníku jej ukazuje stín 

                   3. Kyvadlové hodiny- pohání ke kyvadlo, čas se zobrazuje na ciferníku hodin. 

 

Zopakuj si převody jednotek času: 

Převeď na minuty :                        

1 h =         min 

1 h a 20 min   =         min 

60 s =             min 

240 s =            min 

 

Převeď na sekundy : 

2 min =                           s 

120 min =                       s 

8 min a 20 s =                 s 

 

Převeď na hodiny : 

120 min =                     h 

600 min =                      h 

1 den      =                     h 

 



Zkontroluj si jestli jsi správně převedl jednotky času a chyby oprav v sešitě. 

1. Převeď  

    na hodiny              na minuty  na sekundy 

240 min = 4 h____      4 h = 240_min___     11 min =660 s___ 

300 min  = 5 h____   180 s = 3 min____  3 h = 10 800 s____ 

120 min = 2 h____    25 h = 1500____      8 min a 20 s=500s ____ 

 

2. Doplň správně, >, = 

4 h 20 min __ >__ 240 min   2 h 30 min __<__ 170 min 

1 h   5 min __<__ 105 min       420 min >____ 2 h 

   600 min __=__ 5 h                    3 h 40 min __<__ 360 min 

 

3. Převeď. 

328 min    = _5____ hod 28____ min  

245   s      = __0___ hod _245___ s  

10 min       = _600____ s 

     6 h       = _360___ min 

42 měsíců = __3___ roků _6____ měsíců 

       4 dny = _5760____ min 

Řešení : 

1 h = 60        min                                                      1 h a 20 min   =   80      min 

60 s =  1           min                                                      240 s =  3          min 

Převeď na sekundy : 

        2 min =  120   s                               

    120 min =     720 s                                 

8 min a 20 s =  500    s 

Převeď na hodiny : 

120 min =        2     h 

600 min =       10     h 

1 den      =       24      



  6.A Hv 

Téma :  Opakování -notový zápis   

Označ ve sloupci po notou její správný název. 

 

 

Řešení : 

                         f1     a1     h1   e1       c1     d1     c2        g1 

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.cz/slide/3254357/


Výchova ke zdraví – 6. ročník (opakování zdravá výživa) 

 

Zamysli se a zakroužkuj správnou odpověď. 

 

1. Zdraví prospívá     6. Mezi „ovoce“ patří 

 

a/ salámy, párky     a/ hruška 

b/ dorty, hranolky     b/ květák 

c/ ovoce, zelenina     c/ okurka 

 

2. Zdraví neprospívá    7.  Mezi zeleninu nepatří   

 

a/ jogurt      a/ rajče 

b/ tučné maso      b/ jablko 

c/ ryby       c/ paprika 

 

 

3. Kolikrát denně bychom měli jíst  8. Syrové bychom měli jíst 

 

a/ 3 jídla denně     a/ vejce 

b/ 5 jídel denně     b/ maso 

c/ 7 jídel denně     c/ zeleninu 

 

4. Která svačina je zdravá    9. Mezi mléčné výrobky patří 

 

a/ sýr, celozrnný chléb, mandarinka   a/ sýr 

b/ brambůrky, coca cola    b/ cibule 

c/ párek, rohlík, bonbony    c/ čočka 

 

5. Nejvíce tuků je v     10. Bílkoviny najdeme především v: 

 

a/ rýži, česneku     a/ jahodách, malinách 

b/ bramborách, květáku    b/ rybách, vejcích 

c/ másle, oleji      c/ oleji, pomazánkovém másle 
 

Řešení : 1 A,  2.B, 3B, 4A, 5A, 6A, 7B, 8C, 9A, 10B. 

 

 

 

 



Zeměpis   6.A 

Téma :     Opakování -pedosféra 

Vznik půd 

Půda vznikla postupem času ze zvětralin pokrývajících nejsvrchnější 

vrstvu půdy, vody, vzduchu a organismů. 

Je tvořena dvěma složkami: 

     1.živá složka. kterou tvoří kořeny živých  rostlin,mikroorganismy    

       (půdní bakterie) a drobní živočichové (dešťovky, brouci,  

        mravenci, krtci atd.) 

     2.neživá složka, kterou tvoří pevné částice hlíny (směs jílu, prachu,  

       jemného písku a drobné kamínky), půdní voda, půdní vzduch,   

       odumřelé části rostlin a zbytky těl živočichů). Z organických  

       zbytků působením mikroorganismů vzniká humus. 

Půdní profil 

Je to svislý průřez půdou od povrchu až po nezvětralý horninový 

podklad.  

Jednoduchý půdní profil: 

        - vrstva, kde se tvoří humus – humusová vrstva 

        - zvětralá podložní neboli matečná hornina (je zvětralá) 

        - matečná hornina 

Vznik půd je ovlivněn podnebnými podmínkami (teplota, srážky…) 

a časem. 



Půdy české republiky 

1.Černozemě - černá barva, hodně humusu, v nížinách 

2.Hnědozemě -  méně humusu, ale také jsou úrodné 

3.Hnědé půdy – tenčí vrstva humusu, méně úrodné, v pahorkatinách.  

   nejrozšířenější typ půd u nás 

4.Podzolové půdy – pod tenkou humusovou vrstvou šedě zbarvená  

   vrstva, typické v pohořích 

Půdy se ještě dělí na půdy: 

                - kamenité 

                - písčité       lehké, ale suché 

                - hlinité       nejvhodnější pro zemědělství 

                - jílovité      těžké, málo úrodné 

Eroze: voda nebo vítr odnáší úrodné vrstvy země, vzniká poušť 

Zápis: 

Pedosféra 

Vznik půd 

Vznikla ze zvětralin, vody, vzduchu, organismů. Má živou a neživou 

složku.  

Živá se skládá z kořenů rostlin, mikroorganismů a drobných živočichů.  

Neživá z pevných částic hlíny, vzduchu, vody a odumřelých těl. 

 

 



Vypracuj: 

Otázky a úkoly: 

 

1. Jakým procesem vzniká půda? 
2. Vyjmenujte živé  složky půdy. 
3. Jaký typ půdy převládá ve vaší krajině? 
4. Proč je půda pro život člověka nezbytná? 
5. Jak lidé získávají půdu? 
6. Jaké plodiny se pěstují na polích ve vašem okolí? 

 

Řešení : 

1. Vzniká zvětráváním svrchní části zemské kůry. 
2. Žížaly, brouci, mravenci, půdní bakterie. 
3. Hnědozem. 
4. Rostou na ní zelené rostliny, které vytvářejí kyslík. 
5. Kompostováním 
6. Kukuřice, brambory, zelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etická výchova   6.A 

                                           Zásady slušného chování při jídle 

Než zasedneme k prostřenému stolu, je nutné dodržet základní pravidla hygieny: 

•  před jídlem si VŽDY musíme důkladně umýt ruce, 

•  k prostřenému stolu zasedáme vždy čistě oblečení a upravení. 

• Na svém místě sedíme klidně. Nikdy se na židli nehoupeme. 

• Během jídla neodcházíme od stolu bez vážného důvodu. 

• Během jídla nerušíme ostatní hlasitým mlaskáním nebo srkáním. 

• Při jídle nikdy nemluvíme s plnými ústy. 

• U jídla si nečteme (např. noviny, časopis apod.). 

• Necinkáme příborem o talíř. 

 

Zaškrkej co je špatně : 

• Před jídlem si ruce nikdy nemyjeme. 

• U jídla sedíme klidně a slušně oblečení. 

• Při jídle je slušné hlasitě mlaskat. 

• Když dojíme, odložíme příbor na talíři vždy držadlem doprava. 

• U jídla je slušné číst si noviny. 

• U stolu je vhodné ostatním vyprávět historky s plnými ústy. 

• Po skončení oběda / večeře si otřeme ústa připraveným ubrouskem. 

 

Řešení 

• Před jídlem si ruce nikdy nemyjeme. 

• U jídla sedíme klidně a slušně oblečení. 

• Při jídle je slušné hlasitě mlaskat. 

• Když dojíme, odložíme příbor na talíři vždy držadlem doprava. 

• U jídla je slušné číst si noviny. 

• U stolu je vhodné ostatním vyprávět historky s plnými ústy. 

• Po skončení oběda / večeře si otřeme ústa připraveným ubrouskem. 



Anglický jazyk   VI. tř.    6.4.-8.4.2020                                                         Ing.Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, protože jste byli určitě šikovní a vše jste „zmákli“, tak si vše shrneme a dáme si 

opakování Easter = Velikonoce. 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu English! 

1. Vymalujte podle instrukcí velikonoční vajíčko. 

 

2. Uhodněte a namalujte, kdo se skrývá v naší hádance. Použijte indicie. 

 

3. Koho to slyšíme na dvoře? Doplňte samohlásky do slov a přiřaďte k nim český výraz. 
Spojte správně dvojice.  
_______________ c _ ck    peep – pep  

1. a pink colour  
2. five yellow suns  
3. a green lane  
4. seven red triangles  
5. a white colour  
6. eight orange circles  
7. a brown lane  
8. six small purple squares 

- two eyes  
- four legs  
- brown hair  
- two long ears  
- a carrot  
ŘEŠENÍ: _ _ _ _ _ _ 



_______________ h _ n   cock – a – doodle – doo  
_______________ ch _ ck    cluck – cluck 

4. Procvičujte pravidelně základní slovíčka na našem oblíbeném webu: 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-abstraktni 
 

 
ŘEŠENÍ:  
1. Vymalujte podle instrukcí velikonoční vajíčko.  
EASTER EGG  

 

2. ŘEŠENÍ: RABBIT  

3.  

Milí žáci, v této době karantény se opatrujte a buďte na sebe opatrní. Přeji Vám mnoho štěstí 
a zdraví. Klidné Velikonoce. 
 

PS: Stay blessed, be happy and have a wonderful Easter! 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-abstraktni


Dějepis, 6. ročník, týden: 6. 4. – 8. 4. 2020 

Téma: Starověký Egypt – opakování, PL + Velikonoce – původ a historie 

- vypracuj pracovní list (použij informace z předešlého učiva), pokud nebudeš znát 

odpověď, aktivně hledej na internetu (odpovědi vám uvedu až v dalším materiálu) 

 

1. Vyber a doplň do textu správnou odpověď (pokud slovo neznáš, vyhledej jeho význam 

a napiš si ho): 

Nil, severní Africe, pouště, oázách, Nilu, období záplav, zavlažovacích, období druhé 

sklizně, období polních prací a první sklizně 

 

Egypt leží v _______________ ______________. Egyptem protéká řeka __________. 

Většinu území tvoří __________. Úrodná půda je pouze okolo ______________ a v 

_______________. V Egyptě se střídají tři roční období - __________ __________, 

__________ __________ __________ ___ __________ __________.  

 

2. Spoj, co k sobě patří: 

FARAON    OBDOBÍ ZÁPLAV 

OTROCI    EGYPTSKÝ PANOVNÍK 

KALAMÁŘ, RÁKOS  PSACÍ POTŘEBY 

NIL     VÁLEČNÍ ZAJATCI 

ÚDOLÍ KRÁLŮ   HROBKA FARAONA 

PYRAMIDA    MÍSTO SE SKALNÍMI HROBY 

SFINGA SOCHA S LIDSKOU HLAVOU A TĚLEM 

LVA/LVICE 

 

3. Označ slovo, které je správně: 

Egypťané VĚŘILI / NEVĚŘILI v posmrtný život. 

Těla zemřelých MUMIFIKOVALI / POHŘBÍVALI, aby zabránili jejich rozkladu. 

Mumii uložili do SARKOFÁGU / SKAFANDRU a dali do kamenné hrobky. 

 

4. Vyber a OZNAČ správnou odpověď: 

a) Egypt se rozkládal v povodí řeky: EUFRAT / NIL / GANGA 

b) Záplavy byly důležité, jelikož přinášely: ÚRODNÉ BAHNO / KROKODÝLY / ZRNÍ 



c) V Egyptě pěstovali: 

PŠENICI, JEČMEN, ZELENINU, OVOCE, LEN A VINNOU RÉVU / PŠENICI, JEČMEN, 

LEN, VINNOU RÉVU A BRAMBORY / PŠENICI, JEČMEN, LEN, VINNOU RÉVU, 

RÝŽI 

d) Egypt sjednotil faraon: MENU / MENI / MIMO 

e) Vládce Egypta byl: KNÍŽE / VAJDA / FARAON / KRÁL / CÍSAŘ 

f) Bezprávní obyvatelé se jmenovali: OTROCI / KNĚŽÍ / SPRÁVCI 

g) Egypťané věřili v: JEDNOHO BOHA / NEVĚŘILI VŮBEC / VÍCE BOHŮ 

h) Mezi posvátné egyptské zvíře patří: PRASE / KRÁVA / KOČKA 

ch) Mumifikace je: VELKÁ OSLAVA / PROCES „VÝROBY“ MUMIE / JÍDLO 

i) Sfinga je: SOCHA S TĚLEM LVA A HLAVOU ŽENY / SOCHA S TĚLEM ŽENY A 

HLAVOU LVA / PANOVNICE STARÉ ŘÍŠE 

j) Pyramida je: POSVÁTNÝ CHRÁM / POSVÁTNÝ BROUK / HROBKA FARAONŮ 

k) Hieroglyfy jsou: CHRÁMY / SOCHY / EGYPTSKÉ OBRÁZKOVÉ PÍSMO 

 

NOVĚ: Podívej se na krátká videa o Velikonocích. Následně napiš 5 informací, které tě 

zaujaly:  

1. Osud Ježíše Krista I. https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-

5e44192317fa7870610ed453 

2. Osud Ježíše Krista II. https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-

5e44192517fa7870610ed474 

3. Vzkříšení Ježíše Krista: https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-

5e44192317fa7870610ed455 

4. Význam Velikonoc: https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-velikonoc-

5e44192517fa7870610ed470 

 

Informace: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474
https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-5e44192317fa7870610ed455
https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-5e44192317fa7870610ed455
https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-velikonoc-5e44192517fa7870610ed470
https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-velikonoc-5e44192517fa7870610ed470


MATEMATIKA 6A – 6. 4. – 10.4. (R. Křístková) 

Tento týden, i když to tak nevypadá, máme velikonoční prázdniny, tak si do sešitu jen narýsujeme dva 

trojúhelníky, snad to zvládnete ;)  

ÚKOL Z MINULÉHO TÝDNE - Vyfoť mi narýsované trojúhelníky a pošli emailem, do čtvrtka nesplnil 

nikdo. Máte k tomu důvod? Připojte se na FB nebo napište na můj email rkristkova@seznam.cz  

 

Budeme rýsovat, tak si nachystej pravítko, úhloměr a tužku. 

Otevři sešit a napiš – narýsuj, to co je ČERVENĚ NEPIŠ, VYSVĚTLUJI TÍM, CO DĚLÁME 

---------------------------------------------------zápis do sešitu ------------------------------------------------------------- 

6. 4. Konstrukce trojúhelníka (znám jednu stranu a dva úhly) 

Sestroj trojúhelník ABC, když znáš c=6 cm, ∢𝐵𝐴𝐶 = 40°, ∢ 𝐴𝐵𝐶 = 70° 

Náčrt (narýsuj nějaký trojúhelník, popiš ABC a 

podle zadání vyznač zadané velikosti – strana c je 

naproti vrcholu C 6 cm; prostřední písmeno v úhlu 

nám říká, u kterého je vrcholu, tak ∢𝐵𝐴𝐶 = 40° je 

u A a ∢ 𝐴𝐵𝐶 = 70° je u B. Úhly označíme α, β 

 

Postup konstrukce (tady zapíšeme, jak budeme 

rýsovat) 

 

1. Narýsuj úsečku AB dlouhou 6 cm 

2. sestrojíme úhel α 40°, u vrcholu A 

3. sestrojíme úhel β 70°, u vrcholu B 

4. bod C je průsečík ramen úhlů αa β 

5. Obtáhneme trojúhelník ABC  

Ještě si připomeňme jak narýsovat úhel 40°

 

https://www.facebook.com/zsgebauerova
mailto:rkristkova@seznam.cz


A teď už jdeme na rýsování trojúhelníka 

Konstrukce: tady narýsuj trojúhelník podle postupu – ty rýsuješ vše do jednoho obrázku, já postupně 

podle bodů postupu 

 

1 Narýsuj úsečku AB dlouhou 6 cm 

 

 

 

 

 

2 sestrojíme úhel α 40°, u vrcholu A 

 

 

3 sestrojíme úhel β 70°, u vrcholu B  

 

4 bod C je průsečík ramen úhlů α a β, Obtáhneme 

trojúhelník ABC 

 

 

 

Do sešitu SÁM narýsuj ještě jeden trojúhelník – opiš zadání, udělej náčrt, napiš postup a narýsuj 

trojúhelník. 

1. Trojúhelník ABC, c = 7cm, ∢𝐵𝐴𝐶 = 60°, ∢ 𝐴𝐵𝐶 = 45° 

---------------------------------------------konec zápisu do sešitu ---------------------------------------------------------

ÚKOL Vyfoť mi narýsované trojúhelníky a pošli emailem na rkristkova@seznam.cz jak už umíš 

z informatiky nebo je pošli ve zprávě na FB stránce školy. 

mailto:rkristkova@seznam.cz


Předmět: Přírodopis 

Třída: 6.A 

Vyučující: Mgr. Radka Hanusová 

Období:  6. 4. – 8. 4. 2020 

Moji milí a pilní žáčci, zdravím vás – tento týden si zopakujeme, co jsme se spolu na dálku 
naučili  Tentokrát vám správné řešení nenapíšu, zkuste sami – zopakujte si z minulých 
týdnů, pokud nebudete vědět, správné doplnění se dozvíte v dalším týdnu. 

OPAKOVÁNÍ – květ, opylení, oplození 

Zopakuj si podle obrázku stavbu květu:

 

Doplň: 
- rostlina se rozmnožuje pomocí ……………………………,  
- část rostliny, kde jsou semena uložená, se jmenuje……………………………., 
- pestík je ……………………………………část květu, 
- tyčinka je ………………………………….část květu, 
- oboupohlavný květ má ……………………………….. i …………………………….., 
- jednopohlavný květ má buď ……………………….. nebo ………………………, 
- jednodomá rostlina má na sobě i samčí i ……………………………    květy, 
- dvoudomá rostlina má na sobě buď samčí nebo ……………….     květy, 
- okvětí má všechny lístky …………………., 

- nebo lístky květu mohou být rozdělené na zelený… …………a barevnou…………… 

    - podívej se znovu na obrázky: 

 

Tulipán-okvětí                Růže-barevné lístky + zelené lístky=kalich + koruna

     



Zopakuj si podle obrázku  opylení - oplození 

     
Doplň: 

- pyl se přenáší z květu na květ jak…………………………………………………………, 

- přenesení pylu na pestík se nazývá………………………….., 

- pylové zrno proniká z horní části pestíku (blizny) do dolní části pestíku (……………….), 

- pylové zrno splyne s vajíčkem v semeníku – dojde k ………………………….. 

- z vajíček vzniknou …………………, ze semeníku……………... 
 

 

Až si budeš chtít chytře odpočinout, podívej se na jeden příběh ze života rostlin a 
živočichů v moři v televizi hned v pondělí 6. 4. Na Prima zoom ve 16:05 hodin – 
Modrá planeta II. 

HEZKÉ VELIKONOCE! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo – 6         úkoly na týden  6.4-12.4 

 

Téma : Velikonoce 

 

Trochu opakování – zapiš do sešitu 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku mění. V západní křesťanské tradici 

neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy 

na měsíc březen či duben. 

 

Historie velikonoc z křesťanského hladiska 

Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.   

V užším náboženském pojetí se Velikonocemi míní pouze slavnost Zmrtvýchvstání Páně neboli 

Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční), ke kterému mělo dojít třetího dne po jeho ukřižování 

pohanské slavnostmi  

Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které 

s náboženským svátkem souvisí jen volně 

 

 

 

 

 

Napiš, co víš o velikonocích 

 

Velikonoční tradice – 

 

Velikonoční symboly -  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyblivý_svátek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neděle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Úplněk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Březen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzkříšení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ježíš_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Zmrtvýchvstání_Páně
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukřižování_Ježíše_Krista
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folklór
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro


 

Český jazyk 6. ročník 

(úkoly 6. 4. – 10. 4. 2020) 

 

 

VELIKONOČNÍ ČESKÝ JAZYK 

 Následujících pár úkolů si napište do sešitu. Sešit si můžete vyzdobit velikonočními motivy 

 Na youtube.com si pusťte krátké video na téma Velikonoce, kde jsou základní informace o 

Velikonocích, které již jistě znáte: 

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE 

 

 Na webu youtube si pusťte film, ve kterém se můžete seznámit s postavou Ježíše (Ježíš – 

království bez hranic) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lP

TMRY0&index=1 

 

 

 

1. Doplň i,í/y,ý ve velikonočních koledách. Jednu si vyber a přepiš. 

 

 

Velikonoční říkanka pro kluky 

 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezč__ než z obrázku, 

všechn__ holk__, které znám, 

navšt__vím a vymrskám, 

 

než mi daj__ vaj__čko, 

vyplat__m je maličko. 

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1


 

 

Velikonoční říkanka pro holky 

 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vaj__čka, 

obarvím je, vymaluj__, 

všechn__ chlapce podaruj__, 

 

pentličk__ si nastř__hám, 

na pomlázku j__m je dám. 

 

 

 

 

 

 

2. Doplňte následující věty: (mazance, vajíčka, pomlázku, koledu, Velikonoce, osení) 

 

Svátky jara se nazývají ___________________________. 

Chlapci si z proutků pletou _________________________. 

S pomlázkou pak chodí na _________________________. 

Místo vánoček pečeme ____________________________. 

Z naklíčeného obilí nám vyroste______________________. 

Hlavním znakem jsou malovaná _____________________.  

 



 

3. Vyluštěte křížovku: 

 

 

 

 


