
ČEŠTINA JE HRA

úplněk           půst             Bůh              zradit             komín               kříž                    smrt
           mše               vítězství                         pohanský           zdobit             mazanec
 kraslice        stuha                pomlázka                     beránek

slovní zásoba

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.

____________________1. 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

5. ____________________ 6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

9. ____________________ 10. ___________________ 11. ___________________ 12. ___________________

13. ___________________ 14. ___________________ 15. ___________________ 16. ___________________

Klikněte nebo 
naskenujte QR kód 

Velikonoce

https://quizlet.com/_bekv18?x=1qqt&i=2w0ui2
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2. Odpovězte na otázky.

otázky

 Na co myslíte, když se řekne "Velikonoce"?
 Znáte nějaké české velikonoční tradice?
 Máte rádi Velikonoce?
 Jak se slaví Velikonoce ve vaší zemi?
 Znáte tradiční česká velikonoční jídla?
 Co obvykle děláte o Velikonocích?
 Víte, kdy Velikonoce slavíme?
 Jaké máme velikonoční symboly?
 Co se vám (ne)líbí na Velikonocích?
 Co budete dělat letos na Velikonoce?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

3. Přečtěte si text (na další straně) a odpovězte na otázky.

 Jaké datum mají Velikonoce?
 Co dělají lidé během půstu?
 Jak se jmenuje týden, kdy slavíme Velikonoce?
 Co se stalo podle Bible na Škaredou středu?
 Kdy jíme něco zeleného?
 Co lidé dělají na Bílou sobotu?
 Který den Velikonoc je pro křesťany nejdůležitější?
 Co dělají Češi na Velikonoční pondělí?
 Co můžou děti hledat na zahradě?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velikonoce
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          Velikonoce jsou kromě jiného jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků. Každý
rok má tento svátek jiné datum, protože záleží na tom, kdy je první jarní úplněk (úplněk
po astronomickém začátku jara, to znamená po datu 21. března). Velikonoční neděle je
první neděle po jarním úplňku, je to vždycky mezi koncem března a koncem dubna. 
           Křesťanská příprava na Velikonoce začíná už 40 dní před velikonoční nedělí, kdy
začíná půst. Lidé nejedí maso, nepijou alkohol a často chodí na dlouhé výlety do přírody.
Snaží se meditovat, přemýšlet o životě a o Bohu. Všechno pak graduje posledním
týdnem před Velikonocemi, kterému se říká Svatý (nebo také Pašijový) týden. Každý den
v tomto týdnu má nějaké jméno a nějakou symboliku. Je to poslední týden života Ježíše
Krista. 
             Svatý týden začíná Květnou nedělí, to je den, kdy Ježíš přijel do Jeruzaléma.
Potom přijde Modré pondělí a Šedivé úterý. Středě se říká Škaredá, to znamená ošklivá.
Ten den se ošklivě zachoval Jidáš, protože se rozhodl, že Krista "prodá" za peníze. Podle
tradice se ten den čistily komíny. Jméno pro Zelený čtvrtek je z němčiny, kde to ale
původně byl Lkavý čtvrtek (od slovesa lkát, které znamená brečet). Tradičně na Zelený
čtvrtek jíme něco zeleného. 
             Velký pátek je den, kdy Ježíš umřel na kříži. Podle legendy je to magický den, kdy
se hory otevírají a můžeme najít poklad. V České republice je to státní svátek. Na Bílou
sobotu končí čtyřicetidenní půst a začínají velké velikonoční přípravy. Lidé pečou
mazance a beránky, barví kraslice a připravují dům na neděli. Velikonoční neděle je
hlavní den velikonočních oslav. Křesťané oslavují vzkříšení Ježíše Krista (to znamená, že
vstal z mrtvých), v kostelech jsou dlouhé mše, při kterých se mluví o vítězství nad smrtí. 
             České velikonoční tradice ale hodně vycházejí z pohanských oslav jara. Pro
nevěřící Čechy je proto hlavním dnem oslav Velikonoční pondělí. O víkendu před tímto
svátkem doma zdobíme kraslice, pečeme sladké cukroví, nakupujeme čokoládová vajíčka
a pleteme pomlázky. Pomlázky pak používají kluci v pondělí, když navštěvují všechny
domy v okolí, aby vyšlehali holky. Ty jim jako poděkování, že budou celý rok zdravé, dají
kraslice, čokoládu, stuhu na pomlázku nebo panáka. 
             Velikonoční symboly jsou stejné jako symboly jara, často jsou to malá zvířata,
která se na jaře narodí - zajíčci, kuřátka nebo beránci. Někteří rodiče dělají pro své děti
další zábavné aktivity. Jednou z nich je například hledání schovaných vajíček a jiných
sladkých dobrot na zahradě. Někdy dokonce říkáme dětem, že je tam schoval
velikonoční zajíček. Lidé také věří, že když si před Velikonocemi dají jako dárek oblečení,
"nepokaká"* je beránek.
              

text

Pro poslech 
naskenujte QR kód 

Velikonoce

*pokakat = to poo on somebody
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gramatika

4. Napište, která věta charakterizuje imperfektivní (Impf) a která
perfektivní (Pf) slovesa.

Velikonoce

5. Doplňte vidové dvojice sloves (imperfektivní a perfektivní slovesa).

 Popisuje proces.
 Popisuje aktivitu, která je pravidelná.
 Nemá přítomný čas.
 Popisuje výsledek aktivity.
 Je statická (můžeme si ji představit jako fotografii).
 Popisuje aktivitu, která se stala jenom jednou.
 Je dynamická (můžeme si ji představit jako film).
 Existuje v minulém, budoucím i přítomném čase.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 _________________________  - upéct

 nacházet                          - _____________________________

 __________________________- oslavit

 připravovat                      - _____________________________

 __________________________ - vypít

 otevírat                             - _____________________________

 __________________________ - zavřít

 __________________________ - ozdobit

 kupovat                            - _____________________________

 uklízet                              - _____________________________

 __________________________ - dát

 dostávat                           - _____________________________

 dělat                                 - _____________________________

 __________________________ - uvařit

 psát                                   - _____________________________

 __________________________ - přečíst

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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cvičení

6. Vyberte sloveso, které se do textu hodí víc.

Velikonoce

               Letos budeme Velikonoce slavit / oslavit na chatě. Obvykle je slavíme doma,
ale tento rok jsme se rozhodovali / rozhodli, že chceme změnu. Budeme na chatě celý
týden. Potřebujeme tam  všechno dobře uklízet / uklidit, protože po zimě je tam hodně
špíny. Když bude hezké počasí, půjdeme v sobotu na velký výlet. Rádi chodíme / jdeme
kolem rybníka do lesa. Za lesem je hospoda, kde si vždycky dáváme / dáme oběd. Táta
vždycky vypije aspoň tři piva a má pak dobrou náladu. Když jdeme / přijdeme domů, spí
celé odpoledne na gauči. Já s mámou celé odpoledne peču / upeču velikonočního
beránka a mazanec. Každý rok zdobíme / ozdobíme vejce, ale nevím, jestli letos přijdou
koledníci nebo ne. 
                V Praze k nám na Velikonoční pondělí chodí / jdou kluci ze školy. Mají pomlázky
a košíky a chtějí mě šlehat / vyšlehat, abych byla zdravá. Já jim pak do košíku dám naše
kraslice a čokoládu. Občas nás navštíví kamarádi rodičů, kteří dostanou panáka domácí
slivovice. Na chatě nás ale pokaždé navštěvuje jenom soused se synem, nikoho jiného
tam neznáme / nepoznáme. Moc se na Velikonoce těším, určitě si je hezky užíváme /
užijeme!

7. Spojte větu a obrázek.

____________________1. 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________

5. ____________________ 6. ____________________ 7. ____________________ 8. ____________________

A. Ema uklízí byt.
B. Michal balí kufr na dovolenou.
C. Roman kupuje oblek.
D. Viktorie pije pivo.
E. Ema uklidila byt.
F. Michal zabalil kufr na dovolenou.
G. Viktorie vypila pivo.
H. Roman koupil oblek.
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8. Najděte 7 rozdílů.

hraVelikonoce
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9. Diskutujte o tom, proč na Velikonoce pečeme beránka. Jakou může mít
symboliku? Potom si můžete pustit video s receptem a návodem.

aktivityVelikonoce

Klikněte nebo 
naskenujte QR kód 

10. Podívejte se na video o tom, jak Pat a Mat slaví Velikonoce. Jaké české
tradice v pohádce vidíte? Co všechno se stalo špatně?

Klikněte nebo 
naskenujte QR kód 

Další videa na téma Velikonoce najdete na webu ČT Edu 

Klikněte nebo 
naskenujte QR kód 

https://www.youtube.com/watch?v=oGupjKPmtWg&ab_channel=KatkaKo%C4%8Dov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A&ab_channel=BontonKids
https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=velikonoce&tab=videa
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klíč

1. Přiřaďte slova a fráze k obrázkům.

Velikonoce

úplněk  - 6     půst - 11         Bůh - 13       zradit - 1      komín - 15          kříž - 9                smrt - 8          mše - 14          
vítězství - 3              pohanský - 5          zdobit  - 4           mazanec - 7              kraslice  - 10          stuha  - 12        
 pomlázka  - 16           beránek - 2

3. Přečtěte si text (na další straně) a odpovězte na otázky.

 Jaké datum mají Velikonoce? - první neděle po jarním úplňku
 Co dělají lidé během půstu? - meditují, přemýšlejí o sobě a o Bohu
 Jak se jmenuje týden, kdy slavíme Velikonoce? - Svatý / Pašijový
 Co se stalo podle Bible na Škaredou středu? - Jidáš zradil Ježíše
 Kdy jíme něco zeleného? - na Zelený čtvrtek
 Co lidé dělají na Bílou sobotu? - pečou, připravují dům na neděli, barví kraslice
 Který den Velikonoc je pro křesťany nejdůležitější? - neděle
 Co dělají Češi na Velikonoční pondělí? - chodí na koledu s pomlázkami
 Co můžou děti hledat na zahradě? - vajíčka, čokoládu, sladkosti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Napište, která věta charakterizuje imperfektivní
(Impf) a která perfektivní (Pf) slovesa.

5. Doplňte vidové dvojice sloves (imperfektivní a perfektivní
slovesa).

 Popisuje proces. - Impf
 Popisuje aktivitu, která je pravidelná. - Impf
 Nemá přítomný čas. - Pf
 Popisuje výsledek aktivity. - Pf
 Je statická (můžeme si ji představit jako fotografii). - Pf
 Popisuje aktivitu, která se stala jenom jednou. - Pf
 Je dynamická (můžeme si ji představit jako film). - Impf
 Existuje v minulém, budoucím i přítomném čase. - Impf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 péct  - upéct

 nacházet - najít

 oslavovat (slavit) - oslavit

 připravovat  - připravit

 pít  - vypít

 otevírat - otevřít

 zavírat - zavřít

 zdobit - ozdobit

 kupovat  - koupit

 uklízet  - uklidit

 dávat - dát

 dostávat  - dostat

 dělat   - udělat

 vařit - uvařit

 psát  - napsat

 číst - přečíst

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

6. Vyberte sloveso, které se do textu hodí víc.

               Letos budeme Velikonoce slavit  na chatě. Obvykle je slavíme doma,
ale tento rok jsme se rozhodli, že chceme změnu. Budeme na chatě celý
týden. Potřebujeme tam  všechno dobře uklidit, protože po zimě je tam
hodně špíny. Když bude hezké počasí, půjdeme v sobotu na velký výlet. Rádi
chodíme kolem rybníka do lesa. Za lesem je hospoda, kde si vždycky dáváme 
 oběd. Táta vždycky vypije aspoň tři piva a má pak dobrou náladu. Když 
 přijdeme domů, spí celé odpoledne na gauči. Já s mámou celé odpoledne
peču velikonočního beránka a mazanec. Každý rok zdobíme vejce, ale nevím,
jestli letos přijdou koledníci nebo ne. 
                V Praze k nám na Velikonoční pondělí chodí kluci ze školy. Mají
pomlázky a košíky a chtějí mě  vyšlehat, abych byla zdravá. Já jim pak do košíku
dám naše kraslice a čokoládu. Občas nás navštíví kamarádi rodičů, kteří
dostanou panáka domácí slivovice. Na chatě nás ale pokaždé navštěvuje 
 jenom soused se synem, nikoho jiného tam neznáme. Moc se na Velikonoce
těším, určitě si je hezky užijeme!

7. Spojte větu a obrázek.

A.  Ema uklízí byt. - 5
B. Michal balí kufr na dovolenou. - 6
C. Roman kupuje oblek. - 4
D. Viktorie pije pivo. - 1
E. Ema uklidila byt. - 2
F. Michal zabalil kufr na dovolenou. - 8
G. Viktorie vypila pivo. - 3
H. Roman koupil oblek. - 7



ČEŠTINA JE HRA

klíčVelikonoce

8. Najděte 7 rozdílů.


