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Český jazyk- písanka str.30 (celá strana) 

                      četba- oblíbená kniha, když bude kniha dočtená,  

                      prosím zvolit novou na měsíc duben-květen 

 

 

Matematika- pracovní sešit str. 34(celá strana-moje sebehodnocení) 

 

 

Anglický jazyk- Happy Easter- Veselé Velikonoce 

1. Přečtěte dětem/ nebo ony samy / následující text: 

Velikonoce v Anglii jsou oproti těm českým zcela jiné. Přípravy a zvyky jsou v každé rodině 

trochu jiné. Věřící drží půst a navštěvují kostel. Příchod Velikonoc ohlašuje masopustní úterý, 

které je v Anglii spojené s hromadou palačinek! 

 V Anglii začínají Velikonoce masopustním úterým, kterému se říká "Pancake Day" neboli 

palačinkový den. Ženy napečou spoustu palačinek a ostatní je pak jedí s javorovým sirupem, 

cukrem, citronem nebo čokoládou. 

 Přesně se neví, proč jsou s tímto svátkem spojeny zrovna palačinky, ale historikové se 

domnívají, že je to proto, aby se zkonzumovaly zbytky tuku, vajec a másla. Tedy ingrediencí, 

které jsou během půstu přísně zakázané. Tradičním velikonočním pokrmem je pak jehněčí 

pečeně se sladkými bramborami a jarní zeleninou. 

 Tyto svátky jsou věnované hlavně dětem, a proto se pořádají dětské slavnosti a večírky a ve 

školkách a školách se vyrábí velikonoční kloboučky. Stejně jako v Americe je hlavní tradicí 

Velikonoc hledání vajíček. 

 Malování kraslic není ve Velké Británii tak rozšířené, a proto zajíc, který je zde symbolem 

Velikonoc, v neděli naděluje čokoládová vajíčka, která poschovává různě po domě a hlavně 



po zahradě. Děti je pak v neděli ráno po probuzení hledají. Pletení pomlázek a chození po 

domácnostech je Angličanům cizí. 

2. Poslech textu-  učebnice strana 68/69-  An Easter play, stopa č. 45 

- děti zkusí samy text přečíst a přeložit / ústně / 

Potřebná slovní zásoba: 

chicken- kuře, my egg/ your egg- moje vajíčko/ tvoje vajíčko, baby - dítě, miminko, now- 

nyní, Is this...? Je toto....? 

3. Poslech a zpěv písně učebnice strana 69 - stopa č. 46 

- kdo chce, může si píseň i ústně přeložit 

potřebná slovní zásoba:  

Have you got an egg for me? Máš vajíčko pro mě? , nice- hezký, tea-večeře 

 

 

 

https://www.email.cz/download/k/Q9M3fZmGT688QEO17SpqJleWAr_Bt

DVr7tsMHhu9xpEoJFJaLOIHUH7twPeKecyDpwXYD7A/45%20Stopa45.

mp3 

 

 

https://www.email.cz/download/k/Of091vdXMY-

pStrso5wj_U7xyxTn0n5rKnbB10decTMk3pMftX3Z7HcK-

UwDFoVYviIRZAk/46%20Stopa46.mp3 
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