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ČESKÝ JAZYK 

Podmět rodu mužského. 
 
Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského životného (vzor pán, 
muž,předseda, soudce), mají slovesa v přísudku v koncovce –i. 
 
Pokud je podmět v množném čísle rodu mužského neživotného (vzor hrad, 
stroj), mají slovesa v přísudku v koncovce –y. 
 
PS – str. 36, cv. 1 (i a, b, c) 
UČ – str. 173, cv. 2 
 
Čtení - vlastní četba libovolné knihy. 

Čítanka – str. 146, 147 (B. Šimková: Na otázky reportérů Věry a Jirky odpovídá 

host měsíce květen - rosnička) + hádanky na str. 147 (Přemýšlejte, uhodnete) 

 

MATEMATIKA   

Písemné násobení jednociferným činitelem. 
PS – str. 22 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 11 – Then and now/Tehdy a nyní 
 
Nová slovní zásoba (děti si zapíší do slovníčků a naučí se): 
 
(It) was     (To) bylo 
(It) had     (To) mělo 
first      první 



mammoth     mamut 
toes      prsty na nohou 
neck      krk 
front (feet)     přední (nohy) 
back (feet)     zadní (nohy) 
(three) (metres) tall   (tři) (metry) vysoký 
centimetre(s)    centimetr(y) 
hooves     kopyta 
tusks      kly 
small      malý 
alive      naživu, živý 
different     rozdílný 
 
UČ – str. 52 (Listening 76) 
 
Na obrázku vlevo je velmi malý kůň. Byl to první kůň, který žil před padesáti 
miliony lety. 
Na obrázku vpravo je dnešní kůň. 
 
Děti poslouchají nahrávku, poté čtou a překládají s pomocí nových slovíček. 
 
Potom si děti přečtou věty 1 – 6 a snaží se uhodnout, co je pravda (TRUE) a lež 
(FALSE). 
Do školního sešitu si napíšou čísla od 1 do 6, znovu si věty přečtou a napíšou ke 
každému číslu T (true), nebo F (false). 
Děti si mohou kontrolovat podle nahrávky (Listening 77). 
Pozor! U chybných vět je v nahrávce vždy uvedena i správná možnost. 
 
PS – str. 52, cv. 1 

Žáci si přečtou a zakroužkují správná slova. 

Správné řešení: was, was, was, had, had, is 

 

PS – str. 52, cv. 2 

Žáci doplní do vět was nebo had. 

Správné řešení: was, was, had, had, had, was 

 
 



Skupina pí. uč. T. Helclové 

Učebnice str. 69 

Přečíst a přeložit článek o Saint George and the Dragon na str. 69 

 

Zápis slovíček do slovníčku: 

brave – statečný 

winner – vítěz  

knock at the door – zaklepat na dveře   

alive – naživu  

dead – mrtvý 

remember – pamatovat 

story – příběh 

today – dnes 

hundreds of years – stovky let   

 

Pracovní sešit – jedna strana.  

 

VLASTIVĚDA 

Husitské války – Bitva u Lipan 

UČ – str. 36 

 

Děti si přečtou text v učebnici a udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

Bitva u Lipan 

- husité se rozdělili na dvě skupiny: 

1) bojechtiví husité – v čele Prokop Holý – chtěli dál bojovat 

2) umírnění husité – chtěli s bojem skončit 

- 1434 – obě skupiny se střetly v bitvě u Lipan (nedaleko Českého Brodu) 

- bojovní husité v čele s Prokopem Holým byli poraženi – Prokop Holý padl 

- konec husitského hnutí 

- českým králem byl uznán Zikmund Lucemburský 

 



Odkaz na video k učivu (Dějiny udatného českého národa – díl 44): 

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU  

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU

