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ÚKOL  č.1  

…………………    PONDĚLÍ       ……………………  ÚTERÝ 
V těchto dnech se v chalupách převážně uklízelo (gruntovalo).  

 
„Prohlédni si powerpointovou prezentaci o Velikonočních zvycích u nás i 
v zahraničí ( příloha v e-mailu)  a zodpověz následující otázky. 
Nezapomeň doplnit názvy dnů.“ 
 
 
Jak se nazývají svátky jara?........................................................................................................ 

Jaké jsou symboly Velikonoc?.................................................................................................... 

Jak nazýváme ozdobené velikonoční vajíčko?............................................................................ 

Které dny v týdnu bývají Velikonoce?........................................................................................ 

Co dělají kluci a holky v Anglii na Velikonoce? 

…………………………………………………………....................................................................................... 

Co pečete doma na Velikonoce?................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vypočítej:  

Jedno vajíčko stojí 4 Kč. Vypočítej, kolik stojí 6, 9, 3, 7, 10, 2, 5 a 4 vajíčka:  

  

vajíček    1    6    9    3    7   10    2    5    4  

Kč    4                 

  

Napiš několik velikonočních zvyků, které doma dodržujete.  

  
_____________________________________________________________________________  
  
_____________________________________________________________________________ 
  

        Připoj obrázek ke slovíčku:  

  

  

  

  

 
 

Přemýšlej a vyřeš: 

Hanka prodala za víc než František a za míň než Jindra. Olga prodala za nejmenší částku. 

Kdo z nich utržil nejvíce?  

 a) Hanka  b) František  c) Jindra  d) Olga   

 

       Velikonoce jsou stejně jako jiné svátky spjaty s určitými symboly - rozšifrujte        
       jejich názvy:  

 
          ÁEKNBRE              _____________________                   

         ÁZKLMOPA            _____________________               

 

bunny  chicken  stick  egg  sheep  basket  butterfly  flower  

  EKAÍČZJ                 ________________________              

  IAELSKRC               ________________________  



Úkol č. 2 
                           …..……..…………………  STŘEDA    

       Musíme si dávat pozor, abychom se celý tento den usmívali. Pověra říká, že kdo se toho         
       dne mračí, ten se bude škaredit všechny dny v roce.   
 

VELIKONOCE  

 Oslavy Velikonoc mají velmi starou tradici. Všichni víme, že jsou spojeny s barvením 

vajíček, pečením beránků a také s velikonoční koledou. Často jsou nazývány jako: (viz 

tajenka) ……………………………………………………………………… 

 Křížovka „Velikonoce“  

  

        

 

 

 

 

 

 

  Doplňte následující věty:  

  

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 _________________________________.     

                     mazance,  vajíčka, pomlázku, koledu, Velikonoce, osení  

  

 



Write true or false TxF 

It’s night.                                      …………….. 

There is a wood.                         …………….. 

There are three lambs.              ……………. 

There is a  cat .                            ……………. 

There are two rabbits.               ……………. 

Nakresli velikonoční kraslici.  

 

 

 

 

 

 

 

Vypočítej: 

          Děvčata malovala velikonoční kraslice. 24 jich namalovala zeleně, 18  modře a 35 žlutě.  

          Kolik celkem nabarvila kraslic?  

                                                         __________________________________________           

Odpověď     
_________________________________________________________________ 

 
             Velikonoční půst trval 40 dní. Rozděl toto číslo na polovinu. Výsledek vyděl dvěma. Připočítej k    

             tomu 67. Odečti 75 a výsledek vynásob 9. Jaké dostaneš číslo?  Příklady si průběžně zapisuj.          

 

              ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read and colour 

The roof is red, the chimney is brown. 

The cat is grey and the rabbit is orange. 

The sheep is black. 

The sun is yellow  and the house is blue. 



Úkol č.3 

…..……..…………………  ČTVRTEK 

      Tohoto dne se měla jíst pouze zelená strava, aby byl člověk v příštím roce zdravý. V kostelech    
       tento den zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma. Zvonění bylo až do soboty nahrazováno  
       hlukem řehtaček a hrkaček, s nimiž chlapci chodili po vsi. Věřilo se, že tento zvuk vyžene z chalup    
       všechno zlé.  
 
     Spočítej věty v úvodním textu. Počet vět: _______     

     Najdi a přepiš z textu souvětí a napiš jeho větný vzorec:       

______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

      

     Napiš, která jídla se například mohla jíst na Zelený čtvrtek.  

        _________________________________________________________________ 

      

      Vypočítej: 

            Chlapci si za „hrkání“ na Zelný čtvrtek vykoledovali vajíčka. Vypočítej, kolik dostal každý chlapec       

            vajíček, když si je rozdělili na polovinu?  

vykoledovali    20    8   2   12   4   18   14   6   16  

každý dostal                     

         

         Honza u svého stánku na velikonočním jarmarku vydělal 7 desetikorunových mincí a 6  

         pětikorunových, Michal 8 pětikorunových a 6 desetikorun a Oldřich prodal za 5 dvacetikorun.  

         Kdo utržil nejvíce?  
 

 a) Honza  b) Oldřich  c) všichni stejně  d) Michal  
 

         Šárka chce škole darovat na jarmark deset kraslic. Rozhodla se, že denně ozdobí jednu. Má v              

         plánu začít v sobotu. Který den bude mít hotovo?   

 

 a) v pondělí  b) ve středu  c) ve čtvrtek   d) v sobotu  



  

  

  

  

  

  

  

  

Doplň, kolik věcí je na obrázku – slovem anglicky a vybarvi:  

  
 

 
  
 

 

 

 

 

Doplň, jak se slova řeknou anglicky (nápovědu najdeš dole).  

jaro – ……………………………………………….  
Velikonoce – …………………………………………….. 
Velikonoční pondělí – ……………………………………… 
velikonoční kraslice – ……………………………. ………. 
Boží hod velikonoční – ……………………………………..  
Easter Monday, Easter egg, spring, Easter Day, Easter 

        Napiš anglicky a nakresli velikonoční symboly, které znáš.  

  

 
  

  
 
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



Kropenatá slep__čka  

snesla b__lá vaj__čka,  

 obarvím je, vymaluj__,  

 všechn__ chlapce podaruj__, 

 pentl___čk__ si nastř__hám,   

 na pomlázku j__m je dám. 

Úkol.č.4 

…..……..…………………  PÁTEK 

Je to nejvýznamnější den pašijového týdne – den velkého smutku nad smrtí Ježíše.              
Podle tradic se tento den lidé omývali v potoce, aby byli zdraví. Nic se tento den 
nesmělo půjčovat a nesmělo se také prát prádlo. Také se věřilo, že se tento den 
otvírá země a vydává své poklady.  

                V úvodním textu vyznač vlnovkou modře slovesa a zakroužkuj spojky. 

  

        Přečti si text,najdi a oprav chyby:  

Na Velkí pátek se zemně otevírá a vydává své pokladi. Takové mýsto se 

pozná podle modravého světílka nebo kvetouciho kapraďí. Člověk s sebou 

musel mýt magickou pomúcku – posvěcené vajýčko, kterým třykrát poklepal 

na zem či skálu, a ta se měla otevříd. Vajíčko mu také zaručovalo, že se 

hledač vráti ve zdraví spět. Jestliže se člověku nepodařílo vyjít z potzemí do 

soumraku, musel tam bloudyt po celý rok.  

 

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

Velikonoční říkanka pro kluky Velikonoční říkanka pro holky   

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

   
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

  

_________________________________________________________________    

Upletl jsem pomlázku,                 

je hezč__  než z obrázku,   

všechn__ holk__, které znám,  

navšt__vím a vymrskám,    

než m__  daj__ vaj__čko,     

 vyplat__m je mal__čko. 



Vypočítej 

Naši třeťáci se rozhodli, že uspořádají velikonoční jarmark. Z třídního fondu si vypůjčili          

1 000 Kč na nákup výtvarného materiálu. Kolik peněz jim po nákupu zůstalo?  

  

materiál  drátkovaný 
motýl  

odlévaná  
mýdla  

rámečky z 
mozaiky  

svíčky z gelu  

  
cena  240 Kč  120 Kč  330 Kč  300 Kč  

  

________________________________________________________________ 

 Šárka prodala 8 velikonočních zajíčků z 24 vystavených. Kolik jich ještě musí prodat, aby 

prodala všechny?  

 a) 16  b) 8  c) 32   d) 24 

Martin prodával náramky štěstí. Konce dvou z nich se vyvlékly a Martin je musí opravit. 

Které korálky k opravě použije?  

  

 a)   b)   c)   d)   

 Vybarvi vajíčka podle zadání:  

 

 Ann has got two green eggs.             Sue has got three red eggs.          Nicky has got one blue egg.  

 Ann has got one yellow egg.              Sue has got one pink egg.             Nicky has got four orange eggs.  

             Ann has got three brown eggs.          Sue has got two purple eggs.       Nicky has got one white egg.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Úkol.č.5 

…..……..…………………   

Říká se, že tento den se vrací zvony z Říma.  Před kostelem se zapaloval oheň, hospodyně do 
něj vložila polínko.  Hořící jej přinesla domů a z něj zapálila oheň nový.  

                 V úvodním textu zakroužkuj žlutě všechna jednoslabičná slova. 

  
         Vypočítej, kolik zvonů mají v těchto velkých českých městech.  

  

                                                                                             Nejvíce zvonů mají v  
                      ______________________ .   

 Nejméně zvonů mají v   
                         _____________________ .  

 

 

 

What´s this (Co je to)? Uhodni a dopiš anglické názvy: 

  
 

  

 

_______________    _______________    ______________    _________________     ______________  

 

       Doplň v textu i,í/y,ý a chybějící slova.       Nakresli ke koledě obrázek               
 
        Přišlo jaro  

Př___šlo jaro, slunce svít___,  

v zahradách je plno k_________________ .  

Co to ptáci štěbetaj___?  

Že mi tad___ rádi d______________ 

malovaná vaj___čka,  

co j___m snesla s____________________ .  

      

 

Olomouc  8 x 8 - 56 =  

Plzeň  66 - 7 x 8 =  

Praha  90 : 9 + 25 =  

Ostrava  49 - 6 * 7 =  

Brno  72 : 8 + 19 =  



 
 

Přečti si text  

Velikonoce jsou největšími svátky (1) …………………………. Oslavují zmrtvýchvstání (2) 
……………………………….…………., ke kterému podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho 
ukřižování. Velikonoční svátky připadají na (3) ………………………, která následuje po prvním 
jarním úplňku. Pokud je však první jarní úplněk v neděli, tak se Velikonoce slaví až další 
neděli.  K velikonočním symbolům patří (4) ………………….…………………………………….  V České 
republice patří k velikonočním tradicím (5) ……………..………………..… Na velikonoční pondělí 
muži a chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky pomlázkou z (6) 
…………………………………………………, aby je omladily. Ženy poté dávají mužům (7) 
……………………………………….………… jako symbol jejich díků a prominutí.    
  

Vyber správnou variantu, která se hodí do textu a slova do něj doplň.  

 1. a) křesťanů  2. a) Jiřího Žáčka                                                                                        

b) indiánů              b) Harryho Pottera  
c) eskymáků                c) Ježíše Krista  

  
3. a) čtvrtek                                                                   4. a) bábovka a džus      
    b) středu                                                            b) beránek a vajíčko      

     c) neděli                                                                         c) chleba a sůl  
  

 5. a) pomlázka  6. a) bambusových tyčí  

b) dárky                                                                          b) měkkého drátu  
c) stromeček                                                              c) vrbového proutí  

  
7.  a) sklenici okurek  

b) barevná vajíčka  
c) krabici sušenek  

  
  

Spoj správné dvojice.  
  

1. Velký                                                         a) neděle  

2. Škaredá (také Sazometná, Popeleční)    b) pondělí  

3. Modré (někdy Žluté)                              c) úterý  

4. Bílá                                                        d) středa  

5. Květná                                                           e) čtvrtek  

6. Zelený                                                                  f) pátek  

7. Šedivé                                                          g) sobota    
  



Find the words from the word 
list in the word-search. 

 Word list 

 Bonnet 
 Carrots 
 Chick 
 Cottontail 
 Daffodils 
 Easter 
 Grass 
 Hatch 
 Lamb 
 Lilies 
 Nest 
 rabbit 

 

 

Úkol.č.6 

…..……..…………………  NEDĚLE 
 

Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. Po čtyřicetidenním půstu se jedl například 
pečený beránek nebo skopové maso. Tento den se nesmělo zametat, stlát postele 
nebo čistit boty. Rodina trávila sváteční čas v rodinném kruhu.  

               Poslední větu v úvodním textu změň na větu tázací a napiš ji.  

        __________________________________________________________________  

            __________________________________________________________________ 

                Vyznač v koledě podstatná jména (podtrhni rovně zeleně):  

  
Už jsme ten půst odbyli,     

Velikonoc se dočkali.     

Bude už čtvrtek Zelený,        

bude beránek pečený,           

budem jíst jidáše, s medem a kouskem kaše         

a tři lžičky medu vezmem proti jedu. 

 

 

  

  

    
  

  

 



1. purple 
2. pink 
3. yellow 
4. blue 
5. green 

Colour by numbers to discover the hidden Easter surprise: 

Úkol.č.6 

…..……..…………………  PONDĚLÍ 

Tento den se dodržuje tradice – velikonoční pomlázka. Je to zvyk, kdy chlapci 
obcházejí domy s pomlázkou a šlehají dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. 
Odměnou za pomlázku byla malovaná vajíčka.  

 

 Dopiš verše známé koledy, která začíná Hody, hody, doprovody…   

  

Hody, ______________________________________________ ,  
  
dejte ______________________________________________ .  
  
Nedáte-li ___________________________________________ ,  
  
dejte ______________________________________________ .  
 
Slepička ____________________________________________ .  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE VÁM VŠEM! 


