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ČESKÝ  JAZYK  

Nevyjádřený podmět 

1. Učebnice str. 162 cv. 1a + str. 163 b 

2. Pamatuj si!      Str. 163 

3. Strana 163 cv. 2a – opravený text napiš na papír 

4. Strana 163 cv. 3a  

str. 164 cv. b, cv. c -  vypracuj na papír 

 

MATEMATIKA  

Učebnice str. 75 cv.1, 2, 3 – vypočítej na papír podle zadání 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 12 – Stone soup/Polévka z kamínku 
Ve dvanácté lekci se opakuje jazykové učivo z celé učebnice. 
 
Nová slovní zásoba (děti si nemusí zapisovat do slovníčků): 
 
a long time ago    dávno v minulosti 
Go away!     Jdi pryč! 
a fire      oheň 
a pot      hrnec 
a stone     kámen 
soup      polévka 
carrots     mrkve 



soon      brzy 
ready      připraven(a) 
 
UČ – str. 56, 57 (Listening 83) 
 
Děti si prohlédnou příběh v učebnici. 
Ten se odehrává dávno v minulosti a je o dvou přátelích, Kim a Bobovi, kteří 
spolu cestují. 
Děti si příběh poslechnou, přečtou a přeloží. 
 

Listening 83 - 22. 5..mp3  

skupina pí. uč. D. Máchové 

11.lekce – Then and now – Tehdy a nyní 

 

1. Nová slovní zásoba: 

(zapište si do slovníčku) 

 

It was /woz/– (to) bylo ... 

It had /hed/ – (to) mělo … 

first  /férst/– první 

mammoth – mamut 

toes /touz/ – prsty na nohou 

neck – krk 

front feet – přední nohy 

back feet – zadní nohy 

three metres tall – 3 metry vysoký 

centimetres  -  centimetry 

hooves /húvz/ - kopyta 

tusks /tasks/ -  kly 

small /smól/ - malý 



alive /elájv/ - naživu, živý 

million – milión 

the earth – země 

different – rozdílný 

thick grey skin – tlustá šedá kůže 

Is it true or false? Je to pravda, nebo ne? 

 

 

 Online cvičení – www.anglictina-hrou.cz 

1. Match animals 
2. Parts of the body 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Rostliny a živočichové rybníků 

1. Učebnice str. 64 

2. Do přírodovědného sešitu zapsat poznámky ze str. 64 

3. Napiš, ve kterém kraji naší republiky se nachází nejvíce rybníků 

4. Nezapomeň nakreslit obrázek leknínu bílého 

 

ČTENÍ  

Čítanka str. 137 – 140 

Strana 138 – písemně odpověz na otázku č. 5 

Strana 140 – písemně odpověz na otázku č. 2 

 

 

http://www.anglictina-hrou.cz/

