
Přehled aktivit na velikonoční týden 
 
I. stupeň 
1. třída  Povinné úkoly  slabikář, písanka, matematika 
  Dobrovolné úkoly  Veselí skřítci – zdravá svačina 
     Velikonoční výzdoba z březového proutí 
     Jarní úklid 
     Staň se ilustrátorem 
     Jarní hry v přírodě 
     Semínková kraslice 
2. třída  Vycházka do přírody – LAND ART 

Reklama na písničku 
3. třída  Živočichové – projevy života 
  Kruh a kružnice kolem nás  
  Oživlá loutka 
4. třída  Pračlověk umělec 
  Malba/kresba v plenéru 
  Velikonoce – Svatý týden 
5. třída  Pověsti z okolí Velké Losenice 

Povinné úkoly  
Slohový úkol: vyprávění o své obci 
Pohybový úkol: vycházka po obci, do okolí obce (úkol se vztahuje k pověstem) 

  Dobrovolný úkol - Velikonoční tvoření 
 

Podrobné informace a pokyny k vypracování úkolů sdělí třídní učitel na třídní hodině v pondělí 
ráno 29. 3. 2021. Úkol z anglického jazyka najdou zájemci z 3. – 5. třídy v oddíle CIZÍ JAZYKY. 
 
II. stupeň 
 
ČESKÝ JAZYK SPOLEČNĚ PRO 6. – 9. TŘÍDU 
 
Moje oblíbená knížka 

Určitě rád/a čteš a máš svoji oblíbenou knížku. Vezmi ji na oblíbené místo (příroda, zahrada, 
pokoj, …) a vyfoť ji spolu s věcí/věcmi, která podle tebe knížku charakterizuje. 

Výstup: vytvoř prezentaci, vymysli originální nadpis, vlož fotku a stručně popiš, proč sis zrovna 
tu danou věc vybral/a a zkus určit lit. druh (poezie, próza, drama) a lit. žánr (pohádka, komedie 
aj.) své oblíbené knížky. 

Mapa míst 

Každé místo má své vlastní kouzlo. Jak se cítíš ve své obci? 

Nakresli zhruba mapu své obce a zaznač do ní 3 místa: 
1. které máš rád/a 
2. na kterém se necítíš dobře 
3. které je podle tebe tajuplné.  



Vyber si jedno z nakreslených míst a vydej se na něj s tužkou a blokem. Až budeš na místě, 
vyfoť ho a vytvoř smyslovou tabulku: co vidíš, co slyšíš, jakou chuť máš v ústech a co cítíš pod 
svýma rukama / nohama. 

Výstup: vytvoř prezentaci, do které vložíš fotku místa, smyslovou tabulku a 3–5 větami shrň, 
jak ses na místě cítil/a.  

 
CIZÍ JAZYKY SPOLEČNĚ PRO 3. – 9. TŘÍDU  
 
Obrázkový minislovník 
 

 vyfoť a přelož do AJ/NJ/RJ alespoň 10 z 
nabízených objektů (7 všeobecných a 3 
velikonoční) 

 všeobecný výběr: dům, okno, dveře, vrata, plot, 
strom, větev, psí bouda, patník, chodník, 
dopravní značka, hlína, houpačka, boží muka, 
sloup vysokého napětí, kůra stromu, kanál, 
slepice, zastávka, obecní úřad 

 velikonoční výběr: kraslice, velikonoční zajíček, 
pomlázka (mrskačka), beránek, kuřátka, 
rozkvetlé květiny, velikonoční výzdoba. 

 
Výstup: Vytvoř Word nebo PowerPoint dokument s 
fotografiemi minimálně 10ti objektů z výše uvedené 
nabídky. U každé fotografie mají být 2 - 3 výrazy: 1 
výraz v ČJ, 1 v AJ, a pokud se učíš německý nebo 
ruský jazyk, tak i 1 výraz v NJ nebo RJ.   
 

 

MATEMATIKA SPOLEČNĚ PRO 6. – 9. TŘÍDU 

Hranoly, kvádry a krychle kolem nás 

Najděte a vyfoťte hranoly, kvádry v terénu. Pokud objevíš krychli, máš bonus .  

Běžte se jednotlivě projít po vaší obci nebo do 
přírody a hledejte objekty, v nichž pozorujete 
hranoly (kvádry, krychle, …).  

Např. obrázek na fotografii.  

Pět objektů nafoťte, jeden z nich si vyberte a 
prozkoumejte ho podrobněji. Změřte (u moc 
velkého odhadněte) jeho rozměry a doma pak 
vypočítejte plochu, jakou na daném místě hranol 
zaujímal (plochu podstavné stěny). 



Výstup: Vytvořte dokument v pdf formátu (jedna strana dokumentu Word či jeden/dva slide 
prezentace PowerPoint) s fotografiemi hranolů. Ke každé fotografii připište, o jaký hranol se 
jedná a kde jste fotografii pořídili. Ke zvolenému hranolu pak přidejte vaše měření a výpočty. 
Na třídnické hodině ve středu sdílejte se svými spolužáky, povídejte o tom, co se vám při 
hledání hranolů stalo. 

 

FYZIKA SPOLEČNĚ PRO 6. – 9. TŘÍDU 

Cesta průměrnou rychlostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V plánovači tras (např. mapy google) si naplánuj trasu procházky nebo menšího výletu 
na kole. Naplánovanou trasu si ulož pomocí printscreenu do wordového dokumentu, 
který pojmenuješ: „Cesta – tvé jméno a příjmení“. 

2. Vydej se na vycházku nebo na výlet na kole. 
Můžeš cestovat sám/sama, nebo s doprovodem. 
Každopádně se chovej bezpečně, obzvlášť v silničním provozu, dodržuj všechna 
pravidla. 
Sleduj dobu, kterou strávíš na cestě. 
Cestou pořiď alespoň 4 fotky (selfie Tebe na cestě a fotky míst, která jsi navštívil/a). 

3. Výstup: Ve wordovém dokumentu k vloženému obrázku naplánované trasy přidej 
fotky z cesty. Ve třech, čtyřech větách popiš, kde jsi byl/a, co zajímavého jsi cestou 
zažil/a nebo viděl/a. 

4. Vypočítej svoji průměrnou rychlost (zapiš příklad, výsledek i správné jednotky). 
5. Vytvořený dokument z Tvé cesty by měl být na jednu stránku (maximálně dvě). 
6. Na třídnické hodině sdílej se spolužáky své zážitky z cesty . 



Pečeme a vaříme – odměřujeme, vážíme 
 

Udělej radost sobě a členům rodiny. 

1. Vyber recept, podle kterého vlastními silami (případně 
s dopomocí některého člena rodiny) upečeš nebo uvaříš 
nějakou mňamku. 

2. Připrav si suroviny a dej se do díla. Popros někoho, ať Tě 
při Tvém snažení – pečení, vaření, smažení – vyfotí. 
Na fotkách bys měl/a být vidět zejména při odměřování a 
vážení surovin. Samozřejmě ráda uvidím i hotové dílo – 
jídlo , případně šťastlivce při konzumaci Tvého pokrmu. 

3. Výstup: Vytvoř wordový dokument pod názvem „Peču, 
vařím – Tvé jméno a příjmení“. Do dokumentu nejprve 
vlož recept, podle kterého připravuješ pokrm a alespoň 4 fotky z průběhu vaření, 
případně konzumace. Zapiš třemi, čtyřmi větami, jak se Ti pracovalo, proč jsi si vybral/a 
právě ten svůj konkrétní recept. Dokument zpracuj na jednu stránku (maximálně dvě). 

4. Své kuchařské zážitky sdílej na třídnické hodině se svými spolužáky . 

 

CHEMIE SPOLEČNĚ PRO 8. A 9. TŘÍDU 

Chemie v kuchyni 

Co se vše dá dělat s vajíčky? Na to si odpovíš po vyzkoušení následujících pokusů. Vyber si 

jeden, nebo klidně oba 😊, a vyzkoušej si. Opatrnost vždy na prvním místě! U pokusu se buď 
natoč, nebo si udělej sérii několika fotografií.  

Výstup: vytvoř prezentaci s fotkami, případně s nahraným videem a stručný popis, zda se ti 
pokus povedl, nebo naopak co úplně nevyšlo. Také napiš, co jsi pokusem zjistil/a.  

1) Gumové vejce 
2) Vejce v lahvi  

Návody:  1) Gumové vejce 

Co potřebuješ: syrové vejce, sklenice, ocet 

Jak na to:  

 Do sklenice nalij ocet (vyber si sklenici bez 
obrázků, abys mohl/a vajíčko pozorovat). 

 Do sklenice opatrně vlož vejce a případně přilij ocet, pokud je potřeba. Vejce by mělo 
být celé ponořené.  

 Teď nezbývá než čekat – alespoň 24 hodin, ale je lepší počkat déle. Už během té doby 
můžeš vejce pozorovat. Určitě si všimni malých bublinek, které se na skořápce začnou 
objevovat.  

 Vejce opatrně vyndej, umyj od zbytků octa a zbytků skořápky. Pak už můžeš zkoušet, 
co se s tvým vajíčkem stalo. Vejce se dá deformovat, ne ale velkou silou 😊, vejce se 
může snadno protrhnout.  

 



Tipy na další bádání:  

 Zkus vejce místo octa ponořit do jiné kapaliny (voda, cola, džus apod.). Stane se něco?  

 Místo vejce dej do octa rozpustit kuřecí kůstku (nesmí být příliš stará). 
 

1) Vejce v lahvi 

Co potřebuješ: skleněná láhev (např. od kečupu) s hrdlem tak malým, aby jím vajíčko 
nepropadlo, oloupané vařené vejce (krásně hladké, neporušené), papír, zápalky nebo 
zapalovač 

Jak na to:  

 Do suché láhve vlož kousky smotaného papíru.  

 S opatrností papír zapal. Místo papíru můžeš také použít jen 2 nebo 3 zápalky.  

 Polož vařené vejce na hrdlo láhve a pozoruj, co se stane. 
 

PŘÍRODOPIS SPOLEČNĚ PRO 6. – 9. TŘÍDU 

Vzhůru na fotolov, aneb živočichové kolem nás  

Úkol: Vydejte se na výpravu po okolí a vyfoťte v přírodě alespoň 5 (max. 10) 
nedomestikovaných živočichů. Živočichy můžete vyfotit ve vodě, v půdě, ve vzduchu, v lese, 
na poli nebo třeba jen na zahradě. Pokud se vám nepodaří najít přímo živočicha, postačí i 
nějaký důkaz přítomnosti konkrétního druhu na daném místě (např. stopy v půdě, pavučina, 
vývržky, ptačí hnízdo apod.). 
 
Výstup: Vytvořte dokument ve Wordu či v PowerPointu (max. 5 slidů) s fotografiemi živočichů. 
Ke každému obrázku napište název živočicha a místo, kde jste daný úlovek vyfotografovali.  
 
 

 

 

 

 

 



Vyběhej si velikonoční vajíčko – bonusový úkol pro nadšence 

Úkol: Jelikož nám letos nebude dopřáno vykoledovat si od přátel velikonoční vajíčko, můžete 
se do toho pustit sami a to formou běhu. Naplánuj si na mapách trasu, která by svým tvarem 
dala obraz velikonočního vajíčka. Zkus si změřit počáteční tepovou frekvenci před startem a 
následně v cíli. To samé zkus i s dechovou frekvencí. Trasa by měla být dlouhá alespoň okolo 
2 km. Změř si, za jak dlouho se tvoje tepová i dechová frekvence dostane na klidové hodnoty 
– tzn. na hodnoty před startem. (Pozn. Pro méně zdatné běžce: můžete si trasu projít a alespoň 
poslední 1 km, 500 m běžet a změřit si srdeční a dechové hodnoty) 

Výstup: Pošli obrázek tvého vyběhaného velikonočního vajíčka a přidej k němu svoje hodnoty, 
co jsi změřil. Práci vypracuj v MS Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pozn.:  Tepovou frekvenci měř na zápěstí po dobu jedné minuty.  
Dechovou frekvenci měř též jednu minutu (tzn. počet nadechnutí za jednu minutu). 

 

ZEMĚPIS SPOLEČNĚ PRO 6. – 9. TŘÍDU 

Plánek obce (jednodušší varianta) 
 
Zadání: 

 Udělej si procházku vaší obcí 

 Vyfoť důležité body - kostel, škola, úřad, hřbitov, památný strom, pomník, rybník, 
řeka,....  

 S pomocí mobilu při cestě zjisti zeměpisnou polohu krajních bodů obce     

 Vytvoř jednoduchý plánek obce, do kterého zakresli výše uvedené body 

 Doplň fotografiemi s popisky (případně tím, co tě zaujalo) 

 Plánek vypracuj nejlépe na čtvrtku a poté ofoť                                                                                                                                                                
 
Výstup:  
Vytvoř wordový či powerpointový dokument, do kterého vlož plánek a fotografie s popisky.  
 
 



Mapa okolí vašeho domu (náročnější varianta) 
 
Zadání: 

 Budeš potřebovat papír nejméně o velikost A4 (nejlépe čtverečkovaný), tužku, 
pastelky, barevné fixy a buzolu (nebo stačí i aplikace v telefonu, která určí sever), 
pravítko.  

 každá mapa musí obsahovat: název, legendu, měřítko, tiráž a severku 

 vytvoříš mapu okolí svého domu (do 100 m max.)pomocí svého krokování 

 Nutností je, aby mapa byla co nejreálnější, tudíž co nejpřesnější 

 Vzdálenosti od objektů by měly odpovídat skutečnosti 

 Počítej svůj průměrný krok jako jeden metr 
 
Výstup: Vytvoř mapu na čtverečkovaný papír dle zadání.                                            
 

 
DĚJEPIS SPOLEČNĚ PRO 6. – 9. TŘÍDU 

Historické předměty     

Zadání:   

Vyhledej doma (v kuchyni, na půdě, ve sklepě, u 

babičky,...) předměty, u kterých na první pohled 

nemusí být jasné, k čemu slouží. Je jedno, jestli 

se tato pomůcka ještě dnes používá či ne. Čím 

zajímavější, tím lepší.  

 

Předměty nafoť a vytvoř kvíz pro spolužáky  

Výstup: V libovolném programu vytvoř kvíz pro 

spolužáky. 



Rodokmen  

Zadání: 

 Zjisti co nejvíce informací o svých 

předcích  

 Vytvoř rodokmen ( tzv. pavouka) 

 Snaž se zajít co nejvíce do 

minulosti, můžeš doplnit 

fotografiemi či základními údaji o 

osobách. Nezapomeň do rodokmenu zapsat i "svoji maličkost" 

Výstup: Svoji práci ofoť. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA + VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO VŠECHNY  

Zdrává mandala 

Mandala je obrazec symbolizující vesmír. 
Využívá se např. při relaxaci, meditaci a při 
různých rituálech. Z ovoce nebo zeleniny si 
vytvořte obložený talíř, který bude takovou 
mandalu představovat. Bude plná vitamínů a 
určitě bude všem doma také výborně chutnat.  

 

Kdo by raději tvořil venku, může si vyhrát třeba 
s kamínky, větvičkami, suchými listy, šiškami 
apod.  

 

Výstup: Do stránky wordu nebo powerpointu vlož 2 – 3 fotografie z postupné tvorby mandaly 
a připiš soupis surovin/materiálu, ze kterých jsi tvořil/a. Při ústní prezentaci můžeš popsat své 
pocity při práci, reakci okolí na vybraný úkol nebo třeba, jak doma zdravá mandala chutnala. 

 
Fotorecept zdravého velikonočního pokrmu 
 
Vzpomeneš si na tradiční velikonoční pokrmy? Zkus nějaký velikonoční pokrm uvařit/upéct a 
využij k tomu zdravé suroviny. Nafoť průběh tvého vaření/pečení a sepiš, jaké suroviny jsi 
použil/a.  
    


