
Angličtina  
- Bohužel na www.quizlet.com stále nechodí skoro nikdoz žáků, zapisuji si kdo z Vás 

procvičoval slovíčka 

- Každé pondělí  od 9.00 do 10.00 probíhá online hodina  na Google Meet pod tímto odkazem 
meet.google.com/sdi-vpac-ref – pokud odkaz nebude fungovat, podívejte se na Google 
classroom, uložím tam případně odkaz nový 

- List si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu či na papír, nebo vyplňtě rovnou v PC. 
Hotovou práci odešlete vyfocenou či oscanovanou přes  google classroom nebo  na 
emailovou adresu staifova@zszbuch.cz, práci zkontroluji a odešlu zpět. Pokud si s něčím 
nebudete vědět rady, obraťte se na mě. Napište mi email. 

Úkoly  

1. Slovní zásoba Opakování 2A a nová slovíčka 2B  v Quizletu. Kdo má problém s přihlášením, ať 
se mi ozve, procvičování mu zašlu jiným způsobem, nebo  mu pomohu s přihlášením. 

2. Pracovní list Space Mad Sam – Prosím vyfotit cvičení True/false a odpovědi na otázky napsat 
vedle na papír, či do sešit a to mu prosím také vyfoťte a pošlete 

3. Učebnice str. 22. Přečtěte si prosím příběh a odpovězte celou větou na otázky z cvičení 2 na 
straně 23 
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Space Mad Sam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer TRUE or FALSE. 

1) Sam loves English ___ 

2) Sam is mad about Space ___ 

3) Sam loves thinking about wildlife ___ 

4) NASA organised a competition and Sam entered the 

competition, ___ 

5) The competition was to name a cat___ 

6) Sam lost the competition ___ 

7) The scientists at NASA invited Sam __ 

8) They showed Sam an enormous telescope ___ 

9) Sam wants to be a maths teacher ___ 

10) The Shuttle called Serafina is orbiting planet Earth ___ 

Answer the questions in full 

sentences. 

What is Sam’s favourite subject at 
school? 

What is Sam mad about? 

What competition did Sam enter? 

Name two things that happened when 

Sam went to NASA. 

What does Sam want to be when he 

grows up? 

What did the astronauts think about the 

Is Serafina the name of Sam’s mum? 

Sam is a clever boy who loves maths. Maths is his favourite lesson. But 

there is something he loves more than maths – Space! He is mad 

about Space. He loves thinking about rockets, astronauts, satellites, 

Space stations, the planets, gravity, stars, red dwarfs, black holes…. 
Anything about Space! 

One day, NASA organised a competition and it was to name a new 

shuttle. A shuttle is a type of rocket. Sam thought up a name for the 

new shuttle and he sent it to NASA. Sam won the competition! They 

chose his entry! Sam was thrilled that he named the new shuttle!  

The scientists at NASA invited Sam to NASA and he met some 

astronauts. It was a great day! They showed him a huge telescope and 

Sam looked right out into Space. He saw millions of stars.  

Then they asked Sam: ’What do you want to be when you grow up?’ 

Sam told them that he wanted to be an astronaut, of course! 

And what name did he choose for the new shuttle? Serafina. It was 

the name of Sam’s cat. The astronauts loved the name.  

Now, Serafina the Shuttle is orbiting Mars and Serafina the Cat is 

orbiting the fireplace.  



TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

NOVINKY:  

CHALLENGE 3 – RYCHLOSKÁKÁNÍ 
https://studio.youtube.com/video/OjBdkYHmZdY/edit 

CHALLENGE 4 – SKOK Z MÍSTA 

https://www.youtube.com/watch?v=DXVYbvAPp-c 

WORKOUT – BŘIŠNÍ SVALY 

https://www.youtube.com/watch?v=rgJQCw4ouq4 

 

WORKOUT:  

1 https://www.youtube.com/watch?v=dINzLVPI9KQ&list=PL3YOuk4vrGAYpk7uGZsWbu0XmjOV9j7P6&index=2 

2 https://www.youtube.com/watch?v=GJG1DYvM5Lw&list=PL3YOuk4vrGAYpk7uGZsWbu0XmjOV9j7P6&index=1 

3 https://www.youtube.com/watch?v=LyPHDSoQShY&list=PL3YOuk4vrGAYpk7uGZsWbu0XmjOV9j7P6&index=3 

 

CHALLENGE:  

1 TOILET PAPER https://www.youtube.com/watch?v=KvbVGW6CSXU 

2 LAND ART https://www.youtube.com/watch?v=D5UTa97L7Gg 

 

OSTATNÍ: 

JAK NA PANDEMII – ZŠ ZBŮCH https://www.youtube.com/watch?v=lzJZwb8rwOA  
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Občanská výchova – řešení Velikonočního kvízu 

Díky všem, kteří jste si udělali čas a vyplnili Velikonoční kvíz. Posílám slíbený přehled správných 
odpovědí. 
Proč se vlastně slaví Velikonoce ? 

 je to oslava začátku jara a konce zimy 

 připomínají smrt a oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista 

 oslavují příchod Ježíše do Jeruzaléma 

Křesťané před Velikonocemi a zejména v posledním týdnu dodržují půst. Neznamená to, že by 
vůbec nejedli, ale měli by se vyhýbat hlavně: 

 masu 

 mléčným výrobkům 

 sladkostem 

 

Co označuje slovo KRASLICE ? 
 speciální velikonoční pečivo 

 pomlázku s barevnými stuhami 
 malované či jinak zdobené vajíčko 

 

O Velikonocích se často peče sladký beránek. Měl prý v chudších rodinách nahrazovat skutečné 
jehněčí maso. Ale víš, co beránek symbolizuje v křesťanství ? 

 chudobu a hlad 

 Ježíše Krista 

 Kristovy učedníky –apoštoly 

 

Všichni asi známe Velikonoční neděli (Boží hod velikonoční) a Velikonoční pondělí. Jak se ale 
nazývají tři předcházející dny ? 

 Zelený čtvrtek, Křížový pátek, Smutná sobota 

 Bílý čtvrtek, Zelený pátek, Modrá sobota 

 Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota 

 

Typickým lidovým zvykem na Velikonoční pondělí je šlehání dívek pomlázkou spletenou z 
vrbových proutků. Proč se ale pomlázce říká právě takhle ? 

 vyšlehání má dívkám přinést ,,pomlazení" - svěžest, zdraví a dlouhé mládí 
 ,,pomlází" je jiný název pro vrbové pruty, ze kterých se plete 

 souvisí to se slovem ,,pomlátit" - tedy vyšlehat 
 

Na jeden den o Velikonocích, který má přívlastek ,,Zelený", bychom měli podle lidového zvyku: 
 obléknout něco v zelené barvě - zajistí nám to krásu na další rok 

 sníst něco zeleného (přírodního) - pro zdraví 
 pít jenom zelený čaj - zajistí to zdraví a očistu organismu 

 

O Velikonocích také můžeme ochutnat ,,jidáše". Jsou pojmenované po jednom z Ježíšových 
apoštolů (učedníků), který ho zradil. Co to vlastně je ? 

 kynuté pečivo ve tvaru uzlíků, obvykle s medem 

 směs bylinek, které se přidávají do nádivky 

 velké tvarohové koláče s rozinkami 

 

Jak je možné, že Velikonoce připadnou každý rok na jiné datum ? 
 stanovuje to papež losováním 

 určuje se to podle prvního jarního úplňku 



 posouvá se to vždycky o týden až do konce dubna - jako jarní prázdniny 

 

Typickým symbolem a pokrmem Velikonoc je vajíčko. Mělo by se darovat vařené a jeho snězení 
přináší sílu a zdraví. Co ale vajíčko symbolizuje ? 

 je symbolem křesťanské církve 

 představuje nový život, znovuzrození 
 symbolizuje poslední Kristovu večeři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


