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ČESKÝ JAZYK 

Časování sloves – čas přítomný 
UČ – str. 142 (Zopakujte si! Tvary sloves v přítomném čase) – prohlédnout 
tabulku a přečíst oranžový rámeček 
PS – str. 26, cv. 3, 4 
 
M. Kratochvíl – Víš kdy? 
Čítanka – str. 123 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Římské číslice. 
Děti mohou pracovat s tabulkou v učebnici na str. 69 (přehled). 
PS – str. 63, cv. 1 
Opakování – písemné dělení – do školního sešitu 
UČ – str. 70, cv. 4 (jen prvních 6 příkladů – 2 sloupečky) 

 

Počítáme a zapisujeme takto: 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 8 – What´s on TV?/Co dávají v televizi? 
Procvičování a opakování slovní zásoby lekce 8. 
 

Do slovníčku si děti zapíší novou slovní zásobu: 

I´m from …   Jsem z … 

I go walking.   Chodím na procházky. 

singer    zpěvák 

a penfriend   přítel/přítelkyně k dopisování 

hobbies   koníčky 

Best wishes   Mnoho pozdravů 

 

PS – str. 44, cv. 5 

Správné řešení (pro rodiče, nikoliv pro děti ): 

your, from, got, go, play, on, ride, play, do 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

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.  

 

VLASTIVĚDA 

Opakování – Vláda prvních Přemyslovců, vznik českého státu. 

Děti si do sešitů napíší odpovědi na tyto čtyři otázky: 

1. Který kníže byl prvním historicky doloženým knížetem z rodu 

Přemyslovců? 

2. Kdo byl prvním českým králem a jak získal královský titul? 

3. Kdy byl Kosmas? Co důležitého napsal? 

4. Kterými hlavními prvky se vyznačuje románský sloh? 


