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ČESKÝ JAZYK  

Napiš do sešitu všechna slovesa z vyjmenovaných slov po L: 

____________________________________________________________ 

Doplň co se děje: (u sloves urči osobu, čislo a čas) 

Květiny nemají vodu a _________________. 

Při bouřce se_____________________. 

Polévka se________________na kamnech. 

Děti si ________________s míčem. 

Urči osobu, číslo a čas.  

1. pracuji v továrně 

2. nedotýkejte se 

3. dívá se na obrázky 

4. plať desetikorunou 

5. smáli bychom se šaškovi 

6. řežme pilou 

7. krmili by králíky 

 

Četba - vlastní, po přečtení zápis do čtenářského deníku. 

 

MATEMATIKA Geometrie 



Učebnice 125 Obvod čtverce 

Zapamatuj si:  obvod čtverce vypočítáme, jestliže sečteme délky jeho stran  

                             O (obvod) = a + a + a + a (strany stejně dlouhé)  

Protože má čtverec všechny strany stejně dlouhé, můžeme jeho   

obvod vypočítat také takto:  O = 4 . a  

Učebnice strana 125/2,3 

PŘÍRODOVĚDA  

Domácí mazličci (přečíst a zapsat do sešiitu) 

- chováme je pro radost a potěšení, žijí s námi v domácnosti 

- nutná každodenní péče 

- chováme je v: 

a)akvária - ryby 

b)terária - plazi 

c)akvaterária - obojživelníci 

d)voliéra - ptáci 

e)klece - savci, ptáci 

- některá zvířata nenecháváme v klecích, ale venku (pes, kočka) 

Pes domácí - masožravec, existuje spousta plemen 

Kočka domácí - masožravec, výborně vidí i za šera, má zatažitelné drápy, různá plemena 

+ úkol zapiš do sešitu alespoň 4 plemena psů+obrázek oblíbeného domácího mazlička 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice strana 48 

Poslouchej a odpovídej: 

Přepis nahrávky: 



1)This is a penguin. It eats.........? 

2)This is a gorilla. It eats.........? 

3)This is a lion. It eats..........? 

4)This is a crocodile. it eats........? 

5)This is a frog. It eats..............? 

Správné řešení: 1d,2a,3b,4e,5c 

Přepis nahrávky 70 

1)This is a penguin. It eats fish. 

2)This is a gorilla. It eats leaves. 

3)This is a lion. It eats meat. 

4)This is a crocodile. It eats meat and fish. 

5)This is a frog. It eats insect. 

- přečti a přelož dialog na straně 48 

 


