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ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 142 – opakování  

Přečíst žlutou tabulku. 

 

Učebnice str. 142/11 – diktát 

Napsat do sešitu na diktáty. 

 

Opakování vyjmenovaných slov.  

Opakování vzorů podstatných jmen rodu mužského viz email.  

 

ČTENÍ 

Četba vlastní knihy cca 30 min.  

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit str. 27 (ke straně 26 se vrátíme v pátek) 

Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1. 000 000.  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová  

Zasílám odkaz na procvičení gramatiky. 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-

uroven/4368 

Slovíčka – opakování 

Vyber ze slovníčku 5 slov a utvoř s nimi do sešitu větu.  

 

Přečti si následující věty a uhádni o jaké zvíře se jedná. Vyber z nabídky. 

Úkol vypracuj ústně a odpovídej celou větou It´s a ….. 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4368
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4368


Nápověda: snowy owl, lion, elephant, whale, hippo 

 

1. It lives in rivers. It swims. It eats plants.  

2. It lives in a cold place. It flies. It doesn´t swim.  

3. It lives in the sea. It swims. It eats fish.  

4. It lives in a hot place. It eats meat. It doesn´t fly.  

5. It lives in grasslands. It doesn´t eat meat.  

 

 

1. Žije v řece. Plave. Žere rostliny. 

2. Žije na chladném místě. Umí létat. Neplave. 

3. Žije v moři. Plave. Žere ryby.  

4. Žije na horkém místě. Žere maso. Nelétá.  

5. Žije na pastvinách. Nežere maso.  

 

Fikejzlová  

Zápis do sešitu – Nová gramatika 
 
Minulý čas slovesa BÝT 
 
Sloveso BÝT má v angličtině dva tvary: 
Tvar WAS a tvar WERE. 
- Sloveso was používáme v 1. os. j. č. = JÁ BYL 
- Sloveso was používáme také ve 3. os. j. č. = ON BYL, ONA BYLA, ONO BYLO 
příklady: 
I was scared. - Byl jsem vyděšený. 
He was happy. - On byl šťastný. 
 
Tvar WERE užíváme v ostatních osobách = TY, MY, VY, ONI BYLI 
příklady: 
Boys were at home. - Kluci byli doma. 
They were jumping. - Oni skákali. 
 
Pracovní sešit 
str. 53 - cvičení 4 - popiš obrázky a) a b) 
 


