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ČESKÝ  JAZYK 

Slovesa  

Učebnice str. 136 – 137  

Str. 136 – cv. 1a, b, vypracovat na papír 

Ze spojení slovesa a zvratného zájmena se, si, vznikne zvratné sloveso  

Příklad: radovat se, stěžovat si  

Infinitiv: končí většinou na –t, nebo –ct, nevyjadřuje osobu, ani číslo, ani čas 

 

MATEMATIKA  

PS str. 14  

Na papír vypočítej tyto příklady:  

72 465 : 7=  

52 428 : 9=  

5362 . 3= 

4828 . 6= 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 9 – My free time/Můj volný čas 
Procvičování a opakování slovní zásoby lekce 9. 
UČ – str. 44 

Děti si přečtou dva dopisy a podle dopisů zjistí, které obrázky patří ke jménu 

Hana, a které ke jménu Lucy. 

PS – str. 46, cv. 1 (Review C – Opakování C) 



skupina pí. uč. D. Máchové 

My free time – procvičování 

 

1. Učebnice str. 43 – tabulka – popis volnočasových aktivit a procvičování kladné a záporné 

odpovědi na otázky (Do you go shopping? Y – cv. es, I do. No, I don´t) 

 

Slovní zásoba: 

I go shopping – chodím nakupovat 

I go swimming – chodím plavat 

I go fishing – chodím na ryby 

I go running – chodím běhat 

I go skating – chodím ruslit 

I stay in bed – zůstávám v posteli 

I like listen to music – rád poslouchám hudbu 

 

 

2.  Pracovní sešit – str. 43/3,4 

 

Doporučená výuková videa na webu ČT: 

www.edu.ceskatelevize.cz/cizi-jazyky/anglicky-jazyk 

 

Angličtina s Hurvínkem: 

– My family 

– Month 

– Colours 

– School 

 

Doporučená výuková videa na www.sogoodlanguages.com 

 

English for kids: 

 

– Rainbow and it´s colours 

– Magic furniture 

– What animals do you like? 

 

PŘÍRODOVĚDA  

Učebnice str. 54  

Rostliny v okolí lidských obydlí 

1. Přečíst str. 54  

2. Do přírodovědného sešitu zapsat poznámky z této strany a nakreslit obrázek 

zahrady 

 

ČTENÍ  

Čítanka str. 114 – 117, ústně si odpovědět na otázky pod článkem 

http://www.edu.ceskatelevize.cz/cizi-jazyky/anglicky-jazyk
http://www.sogoodlanguages.com/

