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ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit str. 37 

Do školního sešitu opsat následující slova a určit u nich osobu, číslo a čas. 

Jím, lezeme, vyzkouší si, napíšeš, smějí se, máme, myješ, sedíte, čteme, rozumím 

Opakování vyjmenovaných slov.  

Procvičování mužského, ženského, středního rodu.  

 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 13 (strana 12 v pátek – geometrie) 

Opakování sčítání a odčítání do 1.000 000, násobení a dělení.  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová 

Učebnice str. 53 
Ústně přiřadit věty k obrázku.  
 
Pracovní sešit – jedna strana.  
 

Zápis slovíček do slovníčku  

Meat - maso 

Eaters - pojídači 

Plant - rostlina 

They - oni 

Sharp – ostrý  

 

Zápis do sešitu – minulý čas slovesa BÝT 

I přesto, že se tato látka podrobněji probírá až v 5. třídě a na 2. stupni v učebnici je o tom 

zmínka. Prosím tedy o krátký zápis do sešitu.  



Sloveso BÝT má v angličtině dva tvary. 

Tvar WAS a tvar WERE.  

 

Sloveso was používáme v 1. os. j. č. = JÁ 

Sloveso was používáme ve Š. os. j. č. = on, ona, to 

I was sad. / Byl jsem smutný.  

It was terrible. / Bylo to strašné.  

 

Sloveso were užíváme v ostatních osobách = ty, my, vy, oni 

Dinosaurs were big. / Dinosauři byli velcí.  

They were all afraid. / Všichni se báli.  

Fikejzlová 

a fruit bat - kaloň - zvíře podobné netopýrovi 
a snowy owl - sněžná sova 
a polar bear - lední medvěd 
it lives - žije  
it swims - plave  
if flies - létá  
a hot place - horké místo  
it doesn’t live - nežije  
  
Učebnice  
Str. 49 - vyber si zvíře a přířaď k němu správné vlastnosti, které jsou popsány ve větách 
nahoře ( např. Crocodile swims and doesn’t fly.) 
- podle indicií doplň správné zvíře 
  
Pracovní sešit 
Str. 48 cvičení 2 - spoj věty a napiš je  
  

PŘÍRODOVĚDA  

Ekosystém pole  

Pracovní sešit s. 20 – 21 (21/4 nepovinně) 

Vážení rodiče,  

prosím o vyzvednutí učebnic k samostudiu. Škola je otevřená každý 

den od 8:00 – 13:00 hod.  

Děkuji   



 

 

VLASTIVĚDA 

Opakování českých zemí za přemyslovských králů - stránka učebnice - 24/A - jenom 
odpovědět na otázky, odpovědi napsat do sešitu 

 


