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ČESKÝ JAZYK  

Učebnice str. 147/cv. 1a – vypsat do školního sešitu z textu o bezpečném internetu slovesa, 

která jsou ve tvaru rozkazovacího způsobu  

 

Opakování vyjmenovaných slov.  

Opakování vzorů podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského viz email.  

 

ČTENÍ 

Četba vlastní knihy cca 30 min.  

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit str. 30 (ke straně 26 se vracet nebudeme, udělám to s dětmi ve škole) 

Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1. 000 000.  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Helclová  

Zasílám odkaz – čtení s porozuměním. Text přečíst a přeložit do školního sešitu, odpovědět 

na otázky pod textem.  

https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11 

Uvádím text k překladu a otázky i zde: 

I have a dog. His name is Dusty. He has yellow fur and he eats a lot because he is very big. Dusty’s 
favourite toy is a blue ball. He plays with it a lot. Sometimes he plays with my brother and me. We 
also go for a walk every day. We always go around the lake and then back home. Every weekend we 
go for a long walk in the forest. After we get home, Dusty goes to sleep in his brown  
basket. He sleeps in our living room, next to the sofa. I love my dog very much! 
 

 

https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11


Otázky: 

1. What is the dog´s name? Jak se jmenuje? 

2. What colour is his favourite toy? Jaká je barva jeho oblíbené hračky? 

3. Where does Dusty go for a walk? Kam chodí na procházku? 

4. Where does Dusty sleep? Kde spí?  

5.  

- Zapsat frázi go for a walk – jít na procházku do slovníčku  

Pracovní sešit – jedna strana.  

 

Fikejzlová  

Zopakujte si, prosím, všechna slovíčka z 11. lekce, vraťte se na stranu 52 a přečtěte si 
znovu články nahoře a projděte znovu cvičení 1-6 
 
Pracovní sešit 
str. 55 
cvičení 7 - spoj věty a napiš je 
cvičení 8 - přečti si básničku a přelož ji, prosím 
 


