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VELIKONOČNÍ ÚKOLY
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V tomto 4. bloku samostudia vás příliš úkoly nezatížím, což chápejte jako 

virtuální dárek ode mne k Velikonocům. Úkoly budou spíše zábavnějšího 

charakteru.

Děkuji vám všem za splnění dosavadních úkolů a také za zaslání 

soutěžních plakátů ke stoletému výročí vzniku naší státní vlajky. Všichni, 

kteří mi plakátky zaslali, budou po návratu do školy odměněni.

Vzhledem k doporučení ministerstva školství, aby úkoly nebyly v tomto 

dálkovém studiu známkovány, budu Vaše úkoly hodnotit pouze slovně, 

případně smajlíky. Uděláte mi velkou radost, pokud budete i nadále své 

úkoly zpracovávat zodpovědně.

Také znovu připomínám - buďte v plnění úkolů hodně samostatní, 

nezatěžujte své rodiče, mají nyní hodně svých starostí.
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Vaším úkolem je v následujících větách najít ukryté názvy chemických prvků. Pozor! 

V některých případech nejsou respektována diakritická znaménka (např. i = í apod.)!

1. Na velké ledové kře mí kamarádi dopluli až k jezu.

2. Do toho pokoje jsme se nemohli nikdy podívat. 

3. Bohužel, Ezopovy bajky jsme ještě nebrali.

4. Kup andulce proso – díky!

5. V čekárně seděly dvě maminky s liknavými dětmi.

6. Kam jdeš? Jdu si koupit knihu. 

7. Řekla jsem mu ne! On však neposlechl.

8. Dnešní mládež, bohužel, velmi zřídka používá slovo díky, nemyslíš?

9. Nebojte se, náš pes Bízi nekouše!

10. Na maturitním plese studenti tancovali celou noc.

11. Ve třídě bylo 25 Čechů, černoch, Rom a dvě vietnamské dívky.
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Vašim úkolem je v následujících větách najít ukryté názvy chemických prvků. Pozor! 

V některých případech nejsou respektována diakritická znaménka (např. i = í apod.)!

12. Hořčí kapky jsem snad ještě nepil! 

13. Asi netušil, kolik zla to nadělá.

Vašim dalším úkolem je pomocí nápovědy složit název chemických prvků:

příklad: 

Citoslovce odporu s koncovkou –om      citoslovce odporu: br plus -om = brom

14. Mzda s příponou –ina

15. Pevné palivo do kamen s koncovkou –k

16. Lov se samohláskami o na počátku i konci

17. Vtip s předponou fos-

18. Římsky sto s příponou –ín



ZEMĚPIS PRO 6.,7., 8. a  9. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Úkol ze zeměpisu pro všechny žáky II. stupně má souvislost s Velikonocemi, neboť 
se seznámíte s Velikonočním ostrovem. Pozorně si prostuduj následující údaje o 
Velikonočním ostrovu.

Odpovědi zašli ve tvaru: např. 1a), 2c, …

Bonusová otázka: Kdo ví, jak se jmenoval český občan, který na Velikonočním  

ostrově úspěšně posunoval sochy a odkud pochází? (budeš  

možná překvapen, jak blízko od Pačejova)
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Tichý oceán

Chile
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VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi. Protože vejce 

obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života 

a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu 

k mrtvému.

Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a 

pověr. Vejce symbolizovalo zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní 

sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí. Vejce něco 

skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život - tady je zřetelné 

symbolické spojení se zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.

Přírodopis - 6. ročník
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Proč velikonoční vajíčka nosí právě zajíček? Jeho cesta k tomu stát se symbolem 

Velikonoc nebyla jednoduchá. A jak už je tak ušákům vlastní, musel i trošku 

kličkovat. 

Jak ale přišel zajíc k vajíčku? Jejich cesty spojil biblický příběh. Zajíc i vejce jsou totiž 

považovány za symboly toho, co se událo v Jeruzalémě. Na Velký pátek byl Kristus 

ukřižován a jeho tělo uloženo do pohřební jeskyně. Třetího dne se děje zázrak 

vzkříšení. Ježíš je naživu, smrt ztratila svou moc nad životem.

A právě vajíčko a zajíc jsou podobenstvím tohoto příběhu. Z vajíčka, které na první 

pohled připomíná neživý kámen, vzniká život, a mladí zajíci rodící se kolem 

Velikonoc opouštějí svá hnízda podobně, jako Kristus opustil svůj hrob. 

Přírodopis - 6. ročník
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Slepice snese v závislosti na plemeni 200 - 325 vajec ročně. Pro „výrobu“ jednoho 

vejce potřebuje 24 - 26 hodin 

Slepice mohou snášet vejce i bez kohouta, avšak kuřátka se z nich nevylíhnou. 

Čím jsou slepice starší, tím větší vajíčka snášejí. Věkem slepice se skořápka vejce 

ztenčuje. 

Slepice při hnízdění otočí vajíčko v hnízdě denně až 50 krát. 

Slepice plemene Araucanía se nazývají také „velikonoční slepice“, protože snášejí 

modrá, zelená, růžová a hnědá vejce. 

Největším světovým producentem vajec je Čína. Ročně jich vyprodukuje více 

než 160 bilionů. 

Nejmenší vajíčka snášejí kolibříci. Nejmenší vajíčko na světě snesl kanárek z 

Holandska. Měřilo 7 mm a vážilo pouhých 0,027 g. 

Slepice snese v závislosti na plemeni 200 - 325 vajec ročně. Pro „výrobu“ jednoho 

vejce potřebuje 24 - 26 hodin.

Nejmenší vajíčka snášejí kolibříci. Nejmenší vajíčko na světě snesl kanárek z 

Holandska. Měřilo 7 mm a vážilo pouhých 0,027 g.

Přírodopis - 6. ročník
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Největší vejce snáší pštros, ale největší vejce v poměru ke své tělesné velikosti 

snášejí novozélandské kiwi. Pro lepší představu – vejce pštrosa tvoří pouze 2 % 

jeho váhy, dítě 5 % hmotnosti matky a vejce kiwi má až 20 % hmotnosti samičky. 

Nejtěžší slepičí vejce vážilo 454 g. Mělo dvojitý žloutek i dvojitou skořápku a v roce 

1956 ho snesla slepice v americkém New Jersey. 

Největší vejce na světě bylo z pštrosí farmy ve Švédsku. Vážilo 2,589 kg. To není 

stále nic oproti vejcím, které snášel vyhynulý Vuron (Aepyornis maximus). Ty měřili 

33 cm a jejich objem byl 8,5 litru, což je 7 pštrosích, 183 slepičích nebo 12 tisíc 

kolibřích vajec. 

Největší slepičí vejce mělo v průměru přes 23 cm. Snesla ho britská slepice Harriet 

v roce 2010. 
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Jak již bylo řečeno největší vejce snáší pštros. V zoologickém systému jsou 

pštrosi řazení do zvláštního nadřádu běžců. Neumějí létat. Zato ale běhají rychlostí 

kolem 50 km/h. Právě pštrosů se týká váš úkol:

Zjisti na internetu, kde žijí tito pštrosi:

1) Nandu pampový                      a) Nová Guinea

2) Kasuár přílbový                       b) Jižní Amerika

3) Emu hnědý                              c) Afrika

4) Pštros dvouprstý                     d) Austrálie

Správné odpovědi zašli ve tvaru: 1a, 2b, …….


