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ČESKÝ  JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V  

 Pracovní sešit – str. 25 

o Ústně si zopakovat význam slov VÝSKAT – ZVYKAT - ŽVÝKAT 

o Cv. 3 

 Zvyk = tradice; může se jednat o událost, která probíhá stále stejně; 
činnost, kterou děláme opakovaně; většinou se zvyky vážou k různým 
svátkům a oslavám  

 Např. Vánoce slavíme každý rok u babičky.  

Velikonočním zvykem je koledování pomlázky. 

 Zlozvyk = špatný zvyk; zvyk, který není nijak prospěšný 

 Např. Kousání nehtů je zlozvyk. 

 Dobrý návyk = opak zlozvyku; jinak řečený dobrý skutek 

 Např. Pozdravit, poprosit a poděkovat patří mezi dobré návyky. 

o Cv. 4  

 Ústně – O které vyjmenované slovo po V se bude nejspíš jednat? 

 Existuje stejně znějící slovo i s měkkým i po V? (není tedy 
vyjmenovaným slovem)  

 Použij obě varianty správně ve větách. 

o Přečti si tabulku „Pamatuj si psaní…“ a vybarvi si jí pastelkou. 

 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit  

o str. 41 – Učili jsme se průsečík přímek. Průsečík je obecně bod, ve kterém se 
protnou dva geometrické útvary. Tudíž mohou existovat průsečíky kružnic, 
průsečík kružnice a přímky,..atd. Dokážeš průsečíky na straně 41 najít, 
vyznačit a spočítat? 

o Str. 42  

 Cvičení 1 a 2 je malování a zdobení 😊.  

 Cvičení 3 – Dorýsuj housenku. Budeš potřebovat pouze kružítko. 
Poslední předtištěna kružnice je ta menší oranžová. Kružítko píchni do 



dalšího středu a nově vznikající kružnice se musí dotýkat kružnice 
předešlé. Při prvním rýsování kružnice se musí tedy dotýkat té menší 
oranžové. Narýsuješ první kružnici. Kružítko píchneš do dalšího středu 
a postup zopakuješ (tvá druhá kružnice se musí dotýkat tvé první 
kružnice). Postup opakuješ, dokud nevyužiješ poslední předtištěný 

střed. Housenku si můžeš vybarvit. 😊 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 Zopakovat si slovíčka ze slovníčku (Lekce 9) 

 Slovníček: 

apple(s) – jablko(a) yoghurt – jogurt  

orange(s) – pomeranč(e) chocolate – čokoláda  

banana(s) – banán(y) Do you like … ? – Máš rád/a…? 

ice cream – zmrzlina Yes, I do. / No, I don’t. – Ano, mám. / Ne, nemám. 

 Učebnice – strana 43 

o Zazpívej si písničku 

https://www.youtube.com/watch?v=GQlGsfoonaU&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD
9qEm_vy20vemmjtCWf&index=5 

o Listen and choose (Poslouchej a vyber)  

 Ústně – Když se mě zeptáš „Do you like (oranges)?“ a já ti odpovím 

„Yes, I do.“(😊) Nebo „No, I don’t.“ (☹) – Jak bys mé odpovědi 
přeložil/a?  

  Do sešitu si pod sebe napiš jména Superstars (Jet, Nick, Kat, Spike) 

 Uslyšíš rozhovor s jednotlivými hvězdami Superstars o tom, co mají 
rádi k jídlu. Usmívající se obličej ukazuje věci, které mají rádi, smutné 
ty, které nemají rádi. 

 Poslechni si nahrávku a zjisti, které číslo patří Jet, které Nickovi atd.
       (Jet 1, Kat 2, Nick 3, Spike 4) 

Přepis nahrávky: (Televizní moderátorka má zkratku TM) 

TM: Do you like ice cream, Jet? TM: Hello, Nick. Do you like oranges?   TM: Hello, Kat. Do you like ice cream? TM: Hello, Spike. Do you like yoghurt? 

Jet: Yes, I do. Nick: Yes, I do. Kat: Yes, I do. Spike: No, I don’t. 

TM: Do you like chocolate? TM: Do you like ice cream? TM: Do you like yoghurt? TM: Do you like bananas? 

Jet: No, I don’t. Nick: No, I don’t. Kat: No, I don’t. Spike: Yes, I do. 

TM: Do you like yoghurt?  TM: Do you like chocolate? 

Jet: Yes, I do.  Kat: Yes, I do. 
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