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ČESKÝ  JAZYK 

Podmět a přísudek 

1. Opiš a doplň cvičení, vyznač ve větách základní stavební dvojice 

 

2. Z následujícího  cvičení  

    a) Vypiš podměty a přísudky  

    b) U sloves určí osobu, číslo, čas, způsob 

    c) Vyznač kořen, předponu a příponovou část ve slovech: nedalekého,                  

nevyzpytatelná 

 

 



MATEMATIKA 

PS str. 30 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 12 – Superstars Goodbye song 
 
UČ – str. 58 (Listening 84) 
 
Slovní zásoba z písničky: 
Don´t cry.     Neplačte. 
We had a great time meeting you. Měli jsme se s vámi dobře. 
I´ll miss you all!    Bude se mi po vás všech stýskat. 
 
Žáci čtou a poslouchají písničku a zjišťují, zda jsou Superstars šťastní, nebo 
smutní. 
 
PS – str. 58, 59 (Mammoth crossword) 

Žáci si přečtou nápovědu a vyplní křížovku o mamutovi. 

 

Months of the year – opakování 

Tentokrát si děti mohou vyzkoušet tato cvičení k opakování měsíců v roce: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-

months7.htm  

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-

months9.htm 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-

months8.htm 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-

months10.htm  

Listening 84 - 28. 5..mp3  

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months9.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months9.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months10.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/13.days-months/days-months10.htm


 

skupina pí. uč. D. Máchové 

Lekce 11 – Then and now/Tehdy a nyní  - procvičování 

 

    A. Pracovní sešit – str. 53/ 3. Doplňte věty, potom je čarou spojte s obrázkem. 

        Správné řešení:  

        They had sharp teeth. They had big jaws. They had sharp claws.  

        They had a long tail. They had strong legs. They had short arms.  

        They had a short  neck.    

 

    B. Pracovní sešit – str. 53/4 

         Doplňte následující věty o obrázku A a B a napíšte je v angličtině: 

 

 Dinosaurus A měl čtyři nohy. 1) Dinosaurus B měl ostré zuby. 

 Din.A měl krátký ocas. 2) Din.B měl dlouhý ocas.  

 Din.A byl býložravec.   3) Din.B byl masožravec. 
 

 

VLASTIVĚDA 

Husitské války 

Učebnice str. 34 – 35 

YouTube – Dějiny udatného českého národa Jan Hus 

                    Dějiny udatného českého národa Jan Žižka 

Opsat do vlastivědného sešitu poznámky:  

Za vlády  Václava IV. – úpadek země. Církev zbohatla.  

Jan Hus 

Kněz, který kázal v Betlémské kapli v Praze. Kritizoval církev.  

V roce 1414 odjel na sněm do Kostnice, kde měl obhájit své myšlenky. 

V Kostnici byl uvězněn a 6. června 1415 upálen.  



Lidé, kteří se hlásili k učení Jana Husa, si začali říkat husité. Symbolem husitů byl 

kalich. Husité vybudovali opevněné město Tábor. V něm si byli všichni rovni. 

Velitelé husitského vojska se nazývali hejtmani. Základem husitské armády byly 

bojové vozy, ručnice, cepy, sudlice, kopí.  

V čele husitského vojska stál nejprve Jan Žižka z Trocnova. 

 

 

 

 

 


