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Třída 2. D 

 

ČESKÝ  JAZYK  

Čítanka strana 110/111 přečíst a ústně zodpovědět otázky nad textem  

Písanka strana 28 -  do básně Kotě a štěně dopište slabiky dě, tě, ně a báseň přepište 

naučit zpaměti básně z Písanky -  kluci ze str. 22 a holky str. 23  

 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit strana 36/ cv. 3,4 

 

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 – kuř,  my egg / your egg - moje vajíčko / tvoje vajíčko,  
baby - dítě, miminko, now - nyní, Is this...? - Je to/toto....? 


