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ČESKÝ JAZYK 

Přísudek a podmět. 
Sloveso v základní skladební dvojici je přísudek. Podstatné jméno je podmět. 
Podmět podtrháváme ve větě rovnou čarou, přísudek vlnovkou. 
 
Děti si toto učivo prohlédnou v následujícím videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=VAWEDHmn15c  
Tyto věty z videa si zapíší do školních sešitů, vyznačí (podtrhnou) v nich 
přísudek a podmět a vyznačí základní skladební dvojici.  
Ve videu je to názorně předvedené. 
 
Slunce se schovalo za mraky. 
Důležitá soutěž začala. 
Naše babička umí nejlepší buchty. 
Bolest se stále ozývala. 
 
Čtení - vlastní četba libovolné knihy. 

 

 

MATEMATIKA   

Pořadí výpočtů. 
U sčítání a odčítání vypočítáme vždy nejprve závorky. 
Potom sčítáme a odčítáme zleva. 
 
PS (III. díl) – str. 7, cv. 1 
PS – str. 7, cv. 2, 3 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VAWEDHmn15c


ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Review C – Opakování C 
 
UČ – str. 47 (Hra) – dobrovolná aktivita 
 
Návod: 
Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 
Děti ke hře potřebují kostku a hrací figurky. 
Začínají na vnějším kruhu hracího plánu. 
Házejí kostkou a pohybují se po směru hodinových ručiček. 
Odpovídají na každou otázku, na které zastaví. 
Když je odpověď správně, zůstávají, kde jsou. 
Když správně neodpovědí, jednou nehrají. 
Musejí odpovědět alespoň na jednu otázku z každé kategorie (škola, televize a 
koníčky). 
Potom musejí hodit šestku, aby se dostali na začátek nejbližší stezky. 
Tam odpovídají na každou otázku. Dopředu se pohybují jen tehdy, je-li odpověď 
správná. 
Cílem hry je dostat se co nejrychleji do středu. 
 
PS – str. 47A – Quiz time/Chvilka na kvíz (Review C – Opakování C) 

Děti doplní zbývající cvičení na str. 47. 

 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Posílám odkaz na zopakování gramatiky, tentokrát stavba věty.  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/1169 

 

Do školního sešitu nakresli následující na základě popisu. 

S nadpisem DINOSAUR – READING 

Prosím zaslat e-mailem do 24. 4.  

 

The dinosaur was very tall. 

It had small jaws and small teeth.  

It had big eyes. It had a long neck and short tail.  

It had four strong legs with tree toes on its front feet and four toes on its back feet.  

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/1169


VLASTIVĚDA 

Rozkvět země za vlády Karla IV. 

UČ – str. 26, 27 

 

Děti si udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

Rozkvět země za vlády Karla IV. 

- Karel IV. byl diplomat – udržel mír v zemi, vyhýbal se válkám 

- Praha byla za vlády Karla IV. největším městem střední Evropy 

- nevýznamnější panovník v tisícileté historii (Otec vlasti) 

- Karel IV. založil: 

1) Nové Město pražské 

2) Karlův most 

3) Chrám svatého Víta uvnitř Pražského hradu 

4) Hrad Karlštejn – uloženy korunovační klenoty (svatováclavská koruna) 

5) Karlovu univerzitu (první univerzita ve střední Evropě) 

6) Kolej Karolinum (ubytovna pro studenty) 

 

Ve videu najdou děti odpovědi na následující otázky, které vypracují do sešitu. 

Odkaz na video (Dějiny udatného českého národa – díl 39): 

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0  

Děti si do sešitů napíší odpovědi na tyto čtyři otázky: 

1. Kdo byl nejlepším stavitelem za vlády Karla IV.? 

2. Na čí dílo navázal? 

3. Jaké známé město založil Karel IV.? 

4. Ve kterém roce Karel IV. zemřel? 

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

