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MATEMATIKA   

Geometrie: Opakování. Osa úsečky. 
Učivo o ose úsečky si můžou děti prohlédnout například v tomto videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Wsomo4PRIo  

PS – str. 25 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 11 – Then and now/Tehdy a nyní 
 
Nová slovní zásoba (děti si zapíší do slovníčků a naučí se): 
 
fish eater     živící se rybami 
(It had no) tail    (Neměl) ocas 
(It) wasn´t …    Nebyl/Nebyla/Nebylo … 
velociraptor     druh dinosaura 
pteranodon     druh dinosaura 
 
UČ – str. 54 (Listening 79) 
 
Děti si prohlédnou obrázky a přečtou věty pod ilustracemi. 
Spojují větu s názvem dinosaura a odpovídající kombinace čísel a písmen si 
zapíšou do školních sešitů. Ne vše se dá odvodit z obrázků, někde budou muset 
hádat. 
Potom si přehrají nahrávku (Listening 79) a zkontrolují si svoje odpovědi.  
 
Správné řešení: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7a, 8c, 9b 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wsomo4PRIo


 
PS – str. 54, cv. 5 

Toto cvičení je zaměřené na stavbu vět. 

Žáci si prohlédnou obrázky a použijí části vět, aby vytvořili popisy dinosaurů.  

Správné řešení:   

1) It had a long tail. It had sharp teeth and sharp claws. It was a meat eater. 

2) It had no teeth. It was a plant eater. It had two strong legs and two arms.

  

PS – str. 54, cv. 6 

Žáci nakreslí svého dinosaura a napíšou o něm. 

 
Skupina pí. uč. T. Helclové 

Poslech – stavba věty 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/40 

Zjisti 5 základních informací o britské vlajce, napiš je do školního sešitu a britskou vlajku 

namaluj.  

Příklad: 

1. The national flag of the United Kingdom is Union Jack.  

 

Pracovní sešit jedna strana.  

Opakování slovíček.  

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

EKOSYSTÉM RYBNÍK 

- uč. str. 64 – přečíst text – VODNÍ TOKY A NÁDRŽE, ROSTLINY V RYBNÍKU A JEHO OKOLÍ 

- VODNÍ TOKY A NÁDRŽE – do sešitu přepsat (překreslit) text – zelené rámečky 

- ROSTLINY V RYBNÍKU A JEHO OKOLÍ – do sešitu vypsat pouze zástupce rostlin 

 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-1-uroven/40

