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Český jazyk- Souhrnné opakování 

                      Pracovní sešit str.45, cv.2 

                      Vyznač červeně chyby na ostatních cestách 

                      Psaní-písanka str.40, dokonči celou písanku 

                      Čtení-čítanka str.134, 135, 136 

 

 

Matematika – Násobky pěti 

                      Pracovní sešit str. 62, cv.1,2,3,4 

                      cv.1 doplň násobky pěti  

                      1.5, 2.5, 3.5, pokračuj takto dále až do příkladu 10.5 

                      cv.2 vyznač násobky čísla 5 na číselné ose 

                      cv.3 vybarvi násobky čísla 5. Vypiš je na řádek tam i zpět 

                      0, 5, 10, 15 pokračuj dále  

                      50,45, 40, 35…. 

                      cv.4 znázorni ve čtvercové síti, hledej všechny příklady na  

                      násobení a dělení: 

                      6.5, 5.5, 7.5 

                      6.5=          30:6= 

                      5.6=          30:5= 



                       

                       

Anglický jazyk- 1. Pracovní sešit strana 47- podívej se na obrázky 
oblečení a v prvním sloupečku zaškrtni, co máš na sobě oblečené. To, 
co nemáš oblečeného, udělej křížek. 

Ve druhém sloupečku se zeptej někoho z rodičů nebo sourozenců a 
zaškrtni, co má na sobě oblečeného. 

otázka: Are you wearing a T-shirt,a dress, trainers,shorts,sandals, a 
jumper,a skirt, socks ? Máš na sobě oblečené tričko, šaty,tenisky, 
šortky,sandály,svetr,sukni,ponožky? 

Odpovědi: Yes-Ano, No-ne 

 

 

 

 

        

                       

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk-stopa 23 

Opakování slovíček učebnice strana 51- oblečení 

Opakování slovíček barvy- red, green, black, yellow, pink, blue, orange,  



black, white, brown 

úkol ústně: podívejte se, jaké oblečení mají na sobě členové tvé rodiny 

a zkus je popsat: např. Mum is wearing blue T-shirt and yellow shorts. 
I´m wearing white dress. apod.. 

Pracovní sešit strana 46 - poslouchej a vyber správné, poslech č. 23 

- poslech:  

1. What are you wearing today? Co máš na sobě dnes oblečeného? I´m 
wearing shorts, a  T-shirt and  trainers. Mám na sobě šortky, tričko a 
tenisky. / správně- první myška / 

2. And what are you wearing?A co máš na sobě oblečeného ? Oh, I´m 
wearing a dress,trainers and a sunhat. Oh, mám na sobě šaty, tenisky a 
klobouk . / správně- třetí myška/ 

3. And what are you wearing? A co máš na sobě oblečeného ? I´m 
wearing a dress and sandals. Mám na sobě šaty a sandály. / správně -  
druhá myška / 

 

 


