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ČESKÝ JAZYK  

napiš jako diktát: 

Ob_lí je třeba um_lt. Slep_ší oči jsou mal_čké. S_rovinka je houba, která se může jíst i zas_rova. 

Orloj odb_l půlnoc. Blahob_tu se lehce zv_kne. S_sel patří mezi hlodavce. Nakonec přib_l ještě 

jeden host. Chalupu v_hřívala malá p_cka. Aničce p_hy slušely. 

Věta jednoduchá x souvětí 

Ve větě jednoduché najdeš jedno sloveso ve tvaru určitém. 

Např. Anička se vdává. (věta jednoduchá) 

Souvětí vznikne spojením dvou nebo více vět jednoduchých. Obsahuje proto dvě nebo více 

sloves ve tvaru určitém. 

Vypnu televizi a půjdu spát. (souvětí) 

Urči, zda se jedná o větu jednoduchou, nebo o souvětí. 

V našem sadě hnízdí pěnkavy. 

Zítra ráno vstanu, nasnídám se, a potom vyrazím do školy. 

Venku prší.  

Už neprší, a tak jsem vyrazila za kamarádkou. 

Babička plete dlouhou šálu. 

V zahradě poletovali motýli. 

Věděla jsem, že na to určitě zapomeneš. 

Zlý čaroděj zaklel princeznu. 

Maminka mě prosila, abych jí pomohla s nádobím. 

Třídíte doma odpad? 



Podtrhni věty jednoduché: 

Byl jednou jeden krtek a ten měl pod zemí dvě dlouhé chodby. Nebo byly tři? Zkrátka jich bylo 

několik. Celkem spokojeně si v nich žil, až jednoho dne zažil překvapení! Přišla jarní záplava. 

Hladina řeky se zvedla a voda natekla až do krtčího pelíšku. Ale krtek byl vzdělaný. Vzpomněl 

si, že v učebnicích se děti učí, že krtek umí plavat. Rychle přeplaval řeku a zbudoval si nové 

obydlí o pár metrů výš. Radoval se. Myslel si, že má vyhráno. 

Četba - vlastní, po přečtení zápis do čtenářského deníku. 

 

MATEMATIKA  

Učebnice strana 89 - Počítáme s milionem 

 

PŘÍRODOVĚDA  

Rostliny v okolí lidských obydlí strana 54 - 55, udělat zápisky + tabulku na straně 55 dělení 

zeleniny do sešitu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Zapiš do slovníčku: 

(a) fruit bat - kaloň (zvíře podobné netopýrovi) 

(a) snowy owl - sněžná sova 

(a) polar bear - lední medvěd 

(it) lives - žije 

(it) swims - plave 

it flies - létá 

(a hot) place - (horké) místo 

It doesn´t (live) - nežije 

Komunikativní zaměření 

- mluvíme o tom, kde zvířata žijí, co umějí dělat a čím se živí 



 


