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ČESKÝ JAZYK 

Podmět rodu středního. 
Pokud je podmět v množném čísle rodu středního, má sloveso v přísudku 
v koncovce –a. 
 
PS – str. 34, cv. 4, 5 
PS – str. 34, cv. 6 
 
Pravopis podstatných jmen rodu středního. 
Děti si zopakují učivo na uvedených webových stránkách: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-
stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm  
 
Čtení - vlastní četba libovolné knihy. 

Čítanka – str. 142 (J. Seifert: Vrbová píšťalka) 

 

 

MATEMATIKA   

Dělení zpaměti do milionu. 
PS – str. 18, cv. 1, 2 
PS – str. 18, cv. 3  
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 10 – Amazing animals/Úžasná zvířata 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm


 
Opakování a procvičování slovní zásoby nové lekce. 
 
Nová slovní zásoba z příběhu The Dragon Crown (děti si nemusí zapisovat do 
slovníčků): 
 
This is boring!    To je nudné! 
What does he want?   Co chce? 
hundreads     stovky 
 
UČ – str. 51 – The Dragon Crown (Listening 73) 
 
Děti si poslechnou příběh, přeloží a přečtou. 
 
PS – str. 51, cv. 8 

Žáci si prohlédnou obrázky a napíšou, co je špatně. 

Správné řešení: 

1) A giraffe doesn´t swim. 

2) A lion doesn´t live in a cold place. 

3) A penguin doesn´t fly. 

4) A gorilla doesn´t eat meat. 

5) A crocodile doesn´t eat plants. 

6) A polar bear doesn´t live in a hot place. 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Učebnice str. 67 

Přečíst návod na palačinku. Zapsat slovíčka do slovníčku. 

Zápis slovíček do sešitu:  

Mix – smíchat 

Stir – míchat 

Fry – smažit 

Pan – pánev 

Pancake – palačinka 

Catch – chytit 

Bowl – mísa 

 

Egg – vejce 

Flour – mouka 

Lemon – citron 

Milk – mléko 

Pancake mixture – směs na palačinky 

Sugar – cukr 



 

Do školního sešitu napiš jednoduchý recept. Nakresli 6 i více obrázků a obrázky popiš stejný 

způsobem jako v učebnici na str. 67  

Prosím, zaslat ke kontrole na můj e-mail.  

 

Pracovní sešit – jedna strana.  

 

 

VLASTIVĚDA 

Husitské války – Jan Hus, Husitské bouře. 

UČ – str. 34 

 

Děti si přečtou text v učebnici a udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

HUSITSKÉ VÁLKY 

- vláda Václava IV. – úpadek země 

- církev zbohatla, kněží žili v přepychu, prodávali odpustky 

- někteří kněží požadovali nápravu církve – nejvýznamnější byl JAN HUS 

 

Jan Hus 

- profesor, mistr, kněz (kázal v Betlémské kapli v Praze) 

- 6. 7. 1415 upálen v Kostnici 

 

Husitské bouře 

- husité = hlásili se k učení Jana Husa 

- symbol – kalich 

- umírá Václav IV. – počátek husitských válek 

 

 



Odkaz na videa k učivu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok


 


