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ZÁJMENA 

Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména. Je to ohebný 

slovní druh. Další funkcí zájmen je UKAZOVAT na osoby, zvířata a věci. VZOR: 

TEN muž, TOHLE nádobí 

Já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona se 

Můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, svůj 

Ten, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 

Kdo, co, jaký, který, čí 

Někdo, něco, cokoli, cosi, jakýkoli, každý, všechen 

Nevíš, kde je naše Rozárka? Zavolej ji. 

Na hřišti jsme viděli Pavlíka. Hned jsme za ním běželi. 

Filip chtěl navštívit Kryštofa. Ten však nebyl doma. 

Prohlédněte si dvojice vět. Poznáte, která podstatná jména z prvních vět jsou 

ve druhých větách nahrazena zájmeny? 

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 20, cvičení 1,2,3 a 4. Ve cvičení 3 zaokrouhlete výsledky na 

stovky. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina – paní uč. Klufová 

1.  Zopakuj si slovíčka lekce 10 

 

2. Učebnice – str. 51 příběh My friend is a monster 
 
- Poslechni si nahrávku viz poslech č. 30 ( můžeš i několikrát ) 

 
- Přečti celý příběh nahlas a přelož si ho  

(  Strongman = silák) 

- Poslech č.  31  ‚Listen and repeat.‘ Ti pomůže s výslovností, stačí opakovat 

Překlad příběhu: 
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1. Stůjte! (Zastavte!) 6. Ou, ano? Koukni na TOHLE! 

2. Máte Bunkumova dinosaura! 7. Dej mě dolů! Dej mě dolů! 

3. Wibble není váš dinosaurus. Je to MŮJ mazlíček. 8. Pojďte. Tudy.  

4. Příšera? Nebojím se příšer.  Počkej, Same! Tam uvnitř je slon. 

5. Koukněte na tohle! 9.  Já vím! 

  

 
 
Skupina – paní uč. Čečetková 

Dnes se zaměříme na členy A , AN 

A - AN - člen neurčitý (nějaký - ještě neznámý) - použití před podstatným jménem 

v jednotném čísle)  

A: se používá před VYSLOVOVANÝMI souhláskami (některé souhlásky: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m 
atd.) Příklady: a house, a dog, a car..  

AN: se používá před VYSLOVOVANÝMI samohláskami  (a, e, i, o, u ) 

Příklad: an acter, an island, an ostrich.. 

Pracovní sešit strana 50 – celá  

Cvičení 5 ( používání a /an)  

Řešení:  

1. It´s an ostrich 

2. It´s a parrot 

3. It´s a penguin 

4. It´s an eagle 

5. It´s a snake 

6. It´s an elephant 

Cvičení 6  

Musíme postupně přijít na zvířata v tabulce – podle popisu  

I´ve got four legs ( mám 4 nohy)  

I like meat ( mám rád maso)  

I like fish ( mám rád rybu) 

I´ve got brown hair ( mám hnědé vlasy) 

I´ve got o long nose ( mám dlouhý nos) 

I´m from the antarctic ( Pocházím z Antarktidy) 
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I´ve got long legs ( mám dlouhé nohy)  

 

 
 
 


