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ČESKÝ  JAZYK    (MLUVNICE)  

I. kontrola minulého zadání (pondělí 6. 4.) 

uč. str. 67/4 písemně do sešitu 

1. VH          +  2. VH 

… Včera jsme přijeli do Londýna a ubytovali se v Bentleyho soukromém hotelu. (s. souřadné)  

    1. VH                           +   2. VH      3. VV – předmětná             4. VV-příčinná 

O desáté jsem obešel chlapce a dohlédl, aby si včas lehli, protože podle mého názoru potřebují přísný  

                                             5. VV-účelová 

trénink a hodně spánku, aby se udrželi v kondici. (s. souřadné) 

              1. VH                                     2. VV- časová                 1. VH             2. VV-předmětná 

Prohodil jsem s Godfreym několik slov, než šel spát. (s. podřadné) Zeptal jsem se ho, co mu schází. (s.podřadné) 

1. VH    2. VV-předmětná   3. VV-předmětná                             1. VV-časová           2. VH 

Řekl, že mu nic není, že ho jen trochu bolí hlava. (s. podřadné) Jakmile jej přečetl, zhroutil se do křesla. (s.podřadné) 

      1. VH                         +     2. VH                   ×        3. VH                  +    4. VH            +        5.  VH 

Vrátného to vystrašilo a chtěl mě přivést, ale Godfrey ho zadržel, napil se vody a vzpamatoval se. (s. souřadné) 

     1.VH              +              2. VH              3. VV-přívlast.    +    4. VH 

Potom sešel dolů, řekl několik slov muži, který čekal v hale, a spolu odešli. (s. souřadné) 

                  1. VH                                      +          2. VH                       +         3. VH                        4. VV-místní 

Dnes ráno byl Godfreyho pokoj prázdný, v jeho posteli nikdo nespal a všechny věci ležely tam, kde jsem je viděl  

včera večer. (s. souřadné) 

 

II. Nové zadání 

1. PS 46/3 a) b) 

2. uč. 68/7 69/10 a) b)  70/1 a)  
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NĚMECKÝ  JAZYK    

1. POSLECH S NĚMECKÝMI TITULKY (podívat se na odkaz) 

https://www.youtube.com/watch?v=YzAb4ahEo28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=11 

2. UČEBNICE S. 142 (naučit se infinitiv, český význam a perfekt – opakovat celý seznam sloves) 

3. UČEBNICE S. 70, 71, 72 (pročíst si) 
 

RUSKÝ  JAZYK       5.lekce – 2.stupeň přídavných jmen 

a)  Učebnice str. 83 - žlutá tabulka 

b)  PS – str. 49/9 – doplňte 2.stupeň přídavných jmen 

c)  Reálie – zvyky a tradice v Rusku – viz příloha „Ruské Velikonoce“ 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

zkontroluj si v PS s. 55 

ex. 4: 1 calme, 2 moderne, 3 sale, 4 sale, 5 animé, 6 bruyant.  

ex. 5: 1)C´est rectangulaire. C´est en plastique. 2) C´est rond, en fer/ métal. 

3)Rectangulaire.en carton. 4) Rond, en plastique.  

ex. 6: 1 à pied, le train, en bus, 2 en voiture, l´avion, en taxi, 3 en bus, le métro, à 

pied 

 

1)PS  s. 59 celá 

 

2) pusť si video o Velikonocích ve 

Francii  https://www.youtube.com/watch?v=iyPIwwZ7wLY 

do sešitu si napiš 10 francouzských slovíček spojených s Velikonocemi  
 

DĚJEPIS      

     Dějepis prezentace České země za druhé světové války, opsat slidy 31 a 34, 

pak práce s karikaturou - prohlédněte si dvě karikatury a napište do sešitu 

zezadu a) osoby, které jsou na obrázcích, u obrázku číslo jedna napište i koho 

symbolizuje vlk,  b) událost, kterou zobrazují + datum této události. Využijte 

svých znalostí, sešitu, pokud budete hodně zoufalí, tak i netu. (materiály na 

mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 9.ročník) 

 

 

FYZIKA    Co už víme o světle (opakování 7. ročníku) 

      uč. Str.101 – 103 přečíst pozorně. Tlustě vytištěné věty ( pojmy ) zapsat do sešitu a 

naučit. Nakreslit – narýsovat obrázky str. 101 – 103 

https://www.youtube.com/watch?v=YzAb4ahEo28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=YzAb4ahEo28&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=iyPIwwZ7wLY
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


 

 

 

 

 RUSKÉ ZVYKY A TRADICE 
 

Pravoslavné Velikonoce jsou úplně jiné oproti našim svátkům. Hlavní slavnosti probíhají v jiných datech a jsou spojeny 

se zajímavými a zdánlivě netradičními zvyky.  
 

 

Pravoslavné Velikonoce - Pascha 

Pravoslavné Velikonoce se označují jako Pascha a v Rusku se slaví o něco později stejně jako další církevní svátky. 

Pravoslavná tradice je totiž založena na starém juliánském kalendáři, kde se k výpočtu dat pro velikonoční svátky používá 

jiný systém vycházející z tabulek zvaných paschálie. Velikonoce se tak běžně slaví první neděli po jarní rovnodennosti a 

úplňku. A tak když v Evropě probíhají největší slavnosti, v Rusku teprve začínají přípravy na návštěvy kostelů a tradiční 

rituály. 

 

Velikonoční neděle 

Hlavním vrcholem velikonočních svátků je noc z Bílé soboty na Velikonoční neděli. V tuto dobu se skupiny věřících pustí 

na křížovou cestu směrem k chrámu, což symbolizuje cestu Ježíše Krista před ukřižováním. Průvodem se nese typický 

pozdrav: „Christos voskres“,  překlad z ruštiny zní: „ Kristus vstal z mrtvých!“, na který následuje adekvátní odpověď: 

„Voistinu voskres“ a překlad z ruštiny je „Opravdu vstal z mrtvých!“ Na konci této cesty čeká chrám, kde je připravena 

liturgie pro vysvěcení pokrmu po půstu trvajícím 40 dní. 

 

Radost a veselí nechybí 

Ani během ruských oslav velikonočních svátků nechybí radost a veselé oslavy. Samozřejmostí jsou návštěvy přátel a 

příbuzných spojené s ochutnávkami upečených dobrot. V Rusku rovněž panuje tradice darování barevných vajíček pro 

dlouhé zdraví. Největší tradici mají červeně barvená vajíčka symbolizující nový život. Dobrá nálada je jistě spojena 

s hojností dobrého jídla, které je po 40 denním půstu ještě chutnější. Pokrmy mají svou symboliku ve vzkříšení Krista a 

všemu vévodí chutné mazance. Oblíbená je varianta našeho mazance, která se nazývá kulič a typická je bílá poleva 

s barevným zdobením, což má symbolizovat sníh, na kterém se objevují jarní květy. Další specialitou je tvarohová pascha, 

která obsahuje různé sladkosti a dobroty.  

Velikonoční svátky jsou často těmi největšími ve slavnostním pravoslavném kalendáři. Během velikonočních svátků 

kostely praskají ve švech. Uctívání církevních svátků plně nahradilo komunistický režim a i v moderní době se velikonoční 

svátky těší velké oblibě. Panují snahy o obnovení starých tradic a navrácení dřívějšího kouzla období Velikonoc, které jsou 

více než úspěšné. 

 

Bitky s velikonočními vajíčky 

S velikonočními svátky jsou spojeny i různé hry. Děti si často hrají bitky, kdy se snaží svým vajíčkem rozbít vajíčko 

soupeře. Vítězem je ten, komu vajíčko vydrží co nejdéle. Další oblíbenou variantou je koulení vajíček, kdy je vítězem ten, 

jehož vajíčko se dokutálí co nejdále. Soutěž v koulení vajec probíhala na poli, aby se na něm urodila úroda. Každé 

posvěcené vejce mělo navíc přisuzované zvláštní schopnosti. 

 

 

 

Ruská slovíčka spojená s velikonočními svátky a jejich překlad z ruštiny 

 Velikonoce – пасха (páscha) 

 velikonoční mazanec – кулич (kulič) 

 vajíčka – яйца (jajca) 

 barevná vajíčka – крашеные яйца (krašenyje jajca) 

 kostel – церковь (cerkov) 

 Bílá sobota – Страстная суббота (Strastnaja subota) 

 Velikonoční neděle – Пасхальное воскресенье (Paschalnoje voskresenije) 

 

 

 



 

 

 


