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ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 133/4a a 4b doplnit ústně 

Do školního sešitu vypsat: 

Všechny vzory středního rodu a ke každému rodu uvést 3 příklady slov, která se podle něho 

skloňují. 

Všechny vzory ženského rodu a ke každému rodu uvést 3 příklady slov, která se podle něho 

skloňují. 

Všechny vzory mužského rodu a ke každému rodu uvést 3 příklady slov, která se podle něho 

skloňují. 

 

Příklad (ženský rod) 

Žena – cihla, ryba, bříza 

Růže – chvíle, televize, boule 

Píseň – postel, dáseň, labuť 

Kost – hloupost, žádost, příležitost 

 

U každého vzoru vybrat jeden příklad a utvořit větu. 

  

Např.  

Cítil jsem se jako ryba ve vodě. 

Na hlavě se mi po pádu z kola udělala boule.  

Na své nové posteli jsme se dobře vyspal.  

Podal jsem si žádost o vystavení nové karty. 

 

Opakování vzorů mužského rodu viz e-mail. 

Opakování vyjmenovaných slov viz e-mail. 

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 23 

Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1.000 000 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová  

Zasílám odkaz na procvičení gramatiky – stavba věty.  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/1464 

Učebnice str. 59 

Přečíst a přeložit článek. 

 

Do školního sešitu nakresli následující na základě popisu. 

S nadpisem DINOSAUR - READING 

 

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.  

 

Pracovní sešit – jedna strana. 

Fikejzlová 

Učebnice 
str. 52 - zapsat do školního sešitu věty pod článkem Then and Now. 
Odpovědět, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. 
 
Do školního sešitu: 
Vybrat si jedno africké zvíře viz obrázek slona , nakreslete do sešitu a zkuste popsat čtyřmi 
jednoduchými větami např. jak je zvíře velké, kde žije atd... 
 
- například: vyberu si krokodýla: 
Crocodile lives in Africa. It is a very long animal. It eats meat. Crocodile lives in rivers. 
Krokodýl žije v Africe. Je to velmi dlouhé zvíře. jí maso. Krokodýl žije v řekách. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Přečíst v učebnici str. 49 

Zapsat do sešitu: 

 

Obratlovci na loukách 

 Plazi - ještěrka 

 Ptáci - vrabec, čáp 

 Savci - sysel 

(Zde nakresli nebo nalep alespoň 3 obrázky obratlovců, kteří žijí na louce) 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/1464


VLASTIVĚDA  

Opakování Lucemburků v českém státě. 

Učebnice str. 29/a – odpovědět na 4 úkoly. 

 

Podívat se na str. 29/c a prohlédnout tabulku – český stát za vlády Lucemburků (přehled) 


