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ČESKÝ  JAZYK  

YouTube -  Přímá a nepřímá řeč   

Učebnice str. 186 – 187 

Prostuduj všechny rámečky Pamatuj si ! 

PS str. 37 

 

MATEMATIKA  

PS str. 50 - 51 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Prague/Praha 
 
Slovní zásoba: 
a bridge   most 
a horse   kůň 
live    bydlet, žít 
famous   slavný 
lovely    půvabný 
Old Town Square  Staroměstské náměstí 
Prague Castle  Pražský hrad 
Saint Wenceslas  Svatý Václav 
too    také 
 
PS – str. 62 
 



Cvičení 1 

 Žáci najdou ve slovním čtverci šest slov ze zadání (slova jsou 
horizontálně). 

 Slova přečtou a napíší na volné řádky. 
 
Cvičení 2 

 Žáci si prohlédnou pohlednici a přečtou dopis. 

 Odhadnou význam nových slov: too (také), live (bydlet), lovely (půvabný). 

 Děti se pokusí vytvořit věty o sobě: I live in Prague. There is a castle in my 
city. apod. 

 
PS – str. 63 

Cvičení 3  

 Rozhovor s dětmi o památkách v Praze, které znají. 

 Na obrázcích najdou děti slova – bridge, clock, horse. 

 Žáci si přečtou text na str. 63. 

 Přiřadí obrázky 1 – 4 k jednotlivým místům v textu. 

Správné řešení: 1, 4, 3, 2 

 

Děti si mohou také prohlédnout krátké video o Praze v angličtině: 

https://www.youtube.com/watch?v=idg6vW3vXtE  

Listening 96 - 12. 6..mp3  

skupina pí. uč. D. Máchové 

12.lekce- opakování 

 

1. Superstars Goodbay song – učebnice str. 58 – přečtěte si text písně na 
rozloučenou 

 

Slovní zásoba k písni: 

Donť cry! Neplačte! 

https://www.youtube.com/watch?v=idg6vW3vXtE


We had a great time meeting you – měli jsme se s vámi skvěle 

I had fun with you -  bavil jsem se s vámi (s tebou) 

I´ll (I will) miss you all – budete mi všichni chybět 

 

 

2. The Dragon Crown – příběh na pokračování – učebnice str. 59 
           Přečtěte si závěr příběhu a ústně přeložte do češtiny.  

           Text u obrázku č.2: “King Eric had the Dragon Crown. He had lots of money, but 

           he was not happy.“  Král Eric měl dračí korunu. Měl spoustu peněz, ale nebyl 

           šťastný.  

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Opakování – Význam vodních ploch 

                       Jak chránit přírodu 

Učebnice str. 71 

Do přírodovědného sešitu nakresli návrh, jak bys mohl vylepšit okolí školy nebo 

svého bydliště 

 

ČTENÍ  

Čítanka str. 162 – 164 

Číst domácí četbu 


