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ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 140 

Přečíst žlutý rámeček. 

 

Učebnice str. 141/7a 

Vypsat do školního sešitu nebo na papír slovesa v přítomném čase a slovesa v budoucím 

čase. 

 

Příklad: 

141/7a 

Čas přítomný – vzpomínáme, pomáháme atd… 

Čas minulý – pomůžeme, odemknete atd…  

 

Opakování vyjmenovaných slov.  

Opakování vzorů podstatných jmen rodu mužského viz e-mail. 

 

MATEMATIKA 

Učebnice str. 24 

Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1.000 000 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová 

Zasílám odkaz na procvičení porozumění textu.  

https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11 

 

 

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky celou větou: 

 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11


1. What is your school called? 

2. How many children are there in your English class? 

3. Do you like English? 

4. What is your favourite lesson? 

5. What is your least favourite lesson in the school?  

 

Příklad: 1. I like English a lot.  

Překlad: 

1. Jak se jmenuje tvoje škola? 

2. Kolik dětí je ve tvé skupině na angličtinu? 

3. Máš rád angličtinu? 

4. Jaká je tvoje oblíbená hodina? 

5. Jakou hodinu nemáš rád?  

 

Učebnice str. 60  

Na papír vytvoř podobnou hru se svými vlastními otázkami.  

Inspirovat se můžeš v učebnici, v sešitě nebo otázkami, které si právě vypracoval do školního 

sešitu.  

Hra musí obsahovat 10 políček minimálně.  

Vzpomeň si na základní otázky, které už umíš – jak se jmenuješ, jaká je tvá oblíbená barva, 

jak se máš, máš rád/nemáš rád, co děláš ve svém volném čase apod.  

 

Fikejzlová 

Učebnice str. 53 – přečíst a přeložit píseň 
 
Přiřadit ústně 4 věty pod písničkou na str. 53 
 
Prosím, zapište si slovíčka do slovníčků a naučte se i jejich písemnou podobu: 
(They) were ... - (Oni) byli... 
bad - špatný 
T. Rex - druh dynosaura, stejný jako v češtině Tyranosaurus Rex 
sharp - ostrý 
strong - silný 
teeth - zuby 
claws - drápy 
jaws - čelisti 
afraid (of) - bát se (čeho) 
meat eater - masožravec 
plant eater - býložravec 
 
Pracovní sešit 
str. 53 - cvičení 3 - doplň chybějící slova do vět. Ty potom čarou přiřaď k obrázku 
 

 



VLASTIVĚDA 

Život ve středověku. 

Učebnice str. 30 - 32 

Přečíst stránky v učebnici, provést zápis s tučně vytištěnými slovy.  

 

Vzpomeň si na jeden historický hrad, který jsi navštívil s rodinou. Ukaž ho na mapě, zjisti, 

v jakém kraji se nachází. Co tě na hradu upoutalo? Popovídej si o tom s rodiči nebo se 

sourozencem.  

 

 

 


