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ČESKÝ  JAZYK 

Zopakujte si!  

1. Učebnice str. 140  

2. Učebnice str. 141 cv. 7a, b – vypracovat na papír 

 

MATEMATIKA  

Počítáme s milionem  

1. Učebnice str. 88 cv. 1, 2, 3, 4 – vypracuj na papír  

2. Dobrovolně cv. 5, 6 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 9 – The Dragon Crown 
UČ – str. 45  
Poslech příběhu podle přiložené nahrávky. 
 
Nová slovní zásoba k příběhu (děti si nemusí zapisovat do slovníčku): 
a fishing rod   rybářský prut 
Where can we hide? Kde se můžeme schovat? 
a whale   velryba 
Now we wait.  Teď počkáme. 
What does … mean? Co znamená …? 
 

Děti si poslechnou příběh, přeloží a natrénují si čtení příběhu v angličtině. 

PS – str. 46, cv. 2 (Review C – Opakování C) 



The Dragon Crown - 

part 9 (16. 4.).mp3  

skupina pí. uč. D. Máchové 

My free time – 9.lekce 

Učebnice – str. 44 – dopisy 

Přečtěte si pozorně oba dopisy, podívejte se na obrázky pod textem a zjistěte, 

které činnosti dělá Hana a Lucy. Potom napište do rámečků čísla obrázků. 

Slovní zásoba (k dopisům): 

 

I´m from Czech Republic – jsem (pocházím) z České republiky 

I go walking – chodím na procházky 

singer – zpěvák 

penfriend – přítel/přítelkyně na dopisování 

hobby/hobbies – koníček/koníčky 

I have got lots of hobbies – mám hodně koníčků 

Best wishes (best višiz) – mnoho pozdravů 

Write to me soon (rajt tu mí sůn) – napiš mi brzy 

Napište si slovíčka do slovníčku. 

 

 

VLASTIVĚDA  

Vznik Českého království, vláda Přemyslovských králů 

Učebnice str. 21  

1. Přečíst str. 21  

2. Přepsat zápis do vlastivědného sešitu:  

 

 



Rozvoj českého státu ve 13. století 

13. stol. – období rozkvětu, vznik prvních měst, budování hradů, kostelů, 

podpora obchodu, trhu, řemesla  

Přemysl Otakar I. – první český král s dědičným titulem  

1212 - Zlatá bula sicilská – potvrzovala nezávislost Českého království a 

zaručovala dědičnost královského titulu z otce na syna  

Václav I. pokračuje v upevnění Českého království  

Jihlava – bohatá naleziště stříbra  

Za Václava II. naleziště stříbra v Kutné Hoře  

Anežka Česká byla  dcerou Přemysla Otakara I.   

Pomáhala chudým a trpícím. V Praze založila Anežský klášter se špitálem. 

 

 

 

 

 

 

 


