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ČESKÝ  JAZYK 

 Pracovní sešit - strana 29  

 Doporučuji : https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb13b2eb9209  - hledej 

slovesa ( procvičuj ) 

 

MATEMATIKA 

 Pracovní sešit 24  

 

 VLASTIVĚDA 

 Učebnice strana 29 

 a) vyber si jednu skupinu a napiš odpovědi na otázky 

 b) překresli  a vyznač 

 c) přepiš si přehled do sešitu 

 

ANGLICKÝ JAZYK  - skupina pí uč. Veselkové 

1. Zapsat si nová slovíčka 

They were.                           Oni byli. 

bad                                        špatný 

T. Rex                                   druh dinosaura 

sharp                                    ostrý 

strong                                   silný 

teeth                                     zuby 

claws                                     drápy 

jaws                                       čelisti 

afraid of                                bát se (čeho) 

diplodocus                            diplodocus, druh dinosaura 

meat eater                            masožravec 

plant eater                            býložravec 

 

2. Učebnice s. 53 cvič. 1 

-přečíst si text, přeložit  

 

3. Učebnice s. 53 cvič. 2 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb13b2eb9209


-přečíst si věty, přeložit, opsat do školního sešitu 

-potom za každou větu nepíšou A nebo B, přiřadí větu ke konkrétnímu dinosaurovi 

 

ANGLICKÝ JAZYK – pí uč. skupina Strakové -  strakova.perina@seznam.cz 

 Open your Class Book at page 52  

o ‚Read, listen and answer.‘ 

 Look at the two horses and find the 
differences. (Koukni se na ty dva koně a 
najdi rozdíly) 

 Přehraj si první část nahrávky o koni, který žil před padesáti miliony 
lety, a o dnešním koni. Sleduj při tom text. 

THEN (tehdy) NOW (teď) 

The first horse was alive 50 million 
years ago. 

The horse is very different today. 

It had four toes on its front feet… The horse today has got hooves. 

 

 was = byl, had = měl -> Jedná se o slova, která používáme, mluvíme-li 
v minulosti. 

 Look at the mammoth and elephant and find the differences. 

 Přehraj si zbytek nahrávky a sleduj text. 

 Celý text si přečti a přelož. 

 Now look at the sentences at the bottom of the page. Is it true or false? (Teď 
se koukni na věty ve spodní části stránky. Je to pravda nebo lež?) 

 Slovníček: 

UNIT 11 – THEN AND NOW neck – krk small – malý  

Then and now – Tehdy a nyní front (feet) – přední (nohy) alive – naživu, živý 

(It) was – (To) bylo… back (feet) – zadní (nohy) million – milión  

(It) had – (To) mělo… (three) (metres) tall – (tři) (metry) vysoký the earth – země  

first – první centimetre(s) – centimetr(y) different – rozdílný 

mammoth – mamut hooves – kopyta Asia – Asie  

toes – prsty na nohou tusks – kly  thick grey skin – tlustá  

   šedá kůže 

 

   

  

Správné řešení pro rodiče: 
5. 1c, 2b, 3a, 4d 
6. rivers, big, lives, plants 
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