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ČESKÝ  JAZYK 

 Opakovat přídavná jména, učebnice str. 100 – 105 (pro zopakování si přečíst žluté tabulky) 

 Opakovat skloňování tvrdých a měkkých přídavných jmen 

 Učebnice str.106 cv. 2 a) opsat do sešitu, přídavná jména tvrdá podtrhnout modře, přídavná 
jména měkká podtrhnout červeně 

ČTENÍ 
 Číst domácí četbu, ze které pak bude zpracován čtenářský list 

 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit str. 36 - 37 

 Bílý seš. str. 20 cv. 30 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p. uč. Helclové 
Učebnice str. 62/2 do sešitu popíší obrázek - 11 vět.  
Pracovní sešit jedna strana.  
Opakování slovíček. 
 
Skupina p. uč. Veselkové  

 Slovíčka 4C – pracovní sešit str. 76, naučit se   

 Opakovat slovíčka minulých lekcí 

 Přítomný čas prostý – oznamovací věty  – přečíst si pracovní sešit str. 69 cv. 4.3. 

(přehled mluvnice) 

Pravidla: Oznamovací věty 

 Přítomný čas prostý tvoříme infinitivem. Ve 3. osobě čísla jednotného 
(he, she, it) ale přidáváme koncovku  -s. 

 Jestliže sloveso končí na souhlásku a po ní následuje -y ( study), mění se 
ve 3. osobě čísla jednotného -y (na konci slova po souhlásce) na -i a 
přidáváme -es 

study (učit se)………..studies 
Pokud před -y na konci slova není souhláska, přidáváme pouze -s  

play…….. plays 



 Jestliže sloveso končí na -s, -ch, -x, -o, přidáváme ve 3. osobě čísla 
jednotného -es. 

go (jít, chodit)----- goes 

catch (chytit) ----- catches 

fix (opravit) -------- fixes 

cross (přejít) -------crosses 

 

Přítomný čas prostý – zápor – přečíst si pracovní sešit str. 69 cv. 4.4. 

 
 Učebnice str. 44 cv. 1,2 

 Učebnice str. 44 cv. 3a – tabulku doplnit a přepsat do sešitu 

 Slovíčka 4C – pracovní sešit str. 76, naučit se   

 

PŘÍRODOVĚDA 

 Lidské tělo - učebnice str. 54 - 55 přečíst a vypsat 

 Najít a nalepit obrázky různých věkových skupin a etnik - viz. obrázky + vypracovat 

úkol z růžového rámečku ( vedle 4 postav) 

 

 

 

 

 

 

 

 


