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ČESKÝ  JAZYK 

1. Zopakuj si vzory podstatných jmen rodu mužského a jejich skloňování ( uč. 122 - 124 ) 
2. Pracovní sešit str. 16 - vzor pán 

 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit str. 59 

 
 

VLASTIVĚDA 

Český stát  -  rod Přemyslovců 
      učebnice str. 16 - pročíst + výpisky 
 
 

ANGLICKÝ  JAZYK – pí uč. Veselková 

 

1. pracovní sešit s. 46 cvič. 1,2 (opakování) 

-řešení pro rodiče: cvičení 1 

SCHOOL – Maths, English, History, Art, PE,  

TV – quizzes, comedies, music programmes, films, cartoons 

HOBBIES – go fishing, go shopping, play table tennis, play computer games, watch TV, read a 

book 

-řešení pro rodiče: cvičení 2 (žáci si přečtou otázky a najdou odpovědi) 

1. e, 2. g, 3. c, 4. a 

 

2. opakovat slovíčka z lekce 9 

 

ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Straková strakova.perina@seznam.cz) 

 Ústně: 

o vzpomínáš si, co přesně znamenalo, když jsme ke slovesu přidali příponu -ing? 
Např. I am sitting. I am reading. She is falling., atd. 

o ingová přípona nám určuje, že se to děje právě teď: I am writing. – Píšu. (teď 
mám zrovna pero v ruce a píšu neboli Já jsem píšící) 

mailto:strakova.perina@seznam.cz


o Co když ale odtrhnu sloveso to be (být) a ingovou příponu, mám jen I write. Co 
to může znamenat?     (že se jedná o činnost, která je dělána pravidelně) 

 Učebnice – str. 42 Lekce 9 - My free time  

o Listen and read (Poslouchej a čti)  

 Ústně: Jaké činnosti provozují Superstars? Jak se cítí reportérka, když 
poslouchá, jak Jet mluví o svých zájmech? 

 Poslechni si nahrávku, čti nahlas a přelož si text 

 What do you do in your free time, Spike? – Co děláš ve svém volném 
čase, Spiku? 

o Ask and answer. 

 Do sešitu si napiš svůj vlastní deníček podle vzoru z učebnice. Aktivity nemusí 
odpovídat pravdě. 

 Pracovní sešit – str. 42 

 Slovníček:  

free time – volný čas 

(I) watch TV. – dívám se na televizi. 

(I) read – čtu si 

(I play) volleyball – (hraji) volejbal 

table tennis – stolní tenis 

ice hockey – lední hokej 

(I ride my) horse – (jezdím na) koni 

What do you do on (Tuesdays)/in your free time? – Co děláváš v úterý/ve volném čase? 

 
 
 


