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4. E 

ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit str. 32 
Opakování vyjmenovaných slov. 
Opakování vzorů mužského, ženského a středního rodu. 
 
Do gramatického sešitu provést zápis. 
Tvary podmiňovacího způsobu – nadpis 
 
Číslo jednotné  

1. os. četl bych 
2. os. četl bys 
3. os. četl by 

 
Číslo množné  

1. os. četli bychom 
2. četli byste 
3. četli by 

 
Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj, který by mohl nastat např. Co by sis koupil? 

Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené z příčestí činného a ze zvláštních tvarů – bych, 
bys, by, bychom, byste, by  

Např. smát se – smál by ses 

           zout se – zula by se 

           koupat se – koupalo by ses  

 

MATEMATIKA 

Matematika a její aplikace 3. díl je k vyzvednutí na vrátnici.  

Pracovní sešit str. 3  

Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení.  

Do pětiminutovek zapsat všechny hodnoty českých bankovek a uvést, kdo je na nich 

vyobrazen. 

Např. 100 – Karel IV.  

 

Bonusový úkol za 1 – nepovinný  

Zjisti a napiš kdo byl Jan Amos Komenský (5 vět do školního sešitu ČJ). Na jaké bankovce je 

vyobrazen?  



 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová 

Učebnice str. 52 přečíst a přeložit – ústně. 

 

Zápis slovíček do sešitu: 

Alive – naživu 

Tall- vysoký 

Feet – chodidla 

Neck – krk 

Toes – prsty 

Mammoth – mamut  

Earth – Země 

Tusk – kel 

Hooves – kopyta 

 

Práce z pracovního sešitu -  1 strana.  

Opakování slovíček.  

 

Fikejzlová 

Učebnice 
str. 48 - zopakuj si slovní zásobu 10. lekce 
 
Pracovní sešit 
str. 45 - cvičení 7 - přečti si věty a přiřaď k nim správný obrázek 
str. 45 - cvičení 8 - opakuj básničku a přelož ji 

 

 PŘÍRODOVĚDA 

Přečíst s. 40 a polovinu s. 41 (kapitola Tažní a stálí ptáci) 

Zapsat do sešitu ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ (viz níže) a namalovat nebo vytisknout a nalepit 

obrázky pěti ptáků, které jsou v učebnici vyobrazeni, ke každému zapsat jeho název 

 

ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ 

PTÁCI 

Stálí – mají zde potravu 

 Živící se semeny (kos, koroptev, bažant) 

 Dravci (káně, poštolka) 



Tažní – v zimě zde nemají potravu, živí se hmyzem nebo obojživelníky 

 Čáp, jiřička, vlaštovka 

 

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice str. 19 - dole - 3 úkoly napsat do sešitu - odpovědět na otázky. Samostatná práce - 
zapsat do sešitu též 3 románské památky z našeho regionu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


