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ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 69 (světlá ), 73 (tmavá) – přepsat do sešitu tabulku PŘEDMĚT může být:, cv. 

3/str.69,70 (světlá), nebo cv.3/74 (tmavá) – do školního sešitu vypsat předměty a určit zda 

jde o předmět holý, rozvitý, několikanásobný 

  

MATEMATIKA   

PS strana 214  A - 5., A - 6. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Jurečková 

Nová slovní zásoba z lekce 5A, prac. sešit str. 78 a hned si rozšiř o pár slovíček sl. Zásobu: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/

Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol 

V tomto cvičení jen přiřaď správné slovíčko k obrázku 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/

Landscapes_-_Listening_ks17325yg 

…a v tomto očísluj obrázky podle poslechu. 

Potom klikni na Finish! a máš dvě možnosti – buď si cvičení zkontroluješ sám/sama nebo mi 

jej pošleš – stačí kliknout na Email my answers to my teacher a vyplnit , co chtějí a stránka 

už mi tvoji práci odešle. 

Šulová 

1) Zkontroluj si výsledky  

Učebnice s. 29 Biology animal classification 

Ex. 1: Mammals: cows, lions, mice, humans, whales, dolphins 

Reptiles: snakes, lizards, crocodiles 

Birds: ostriches, penguins 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_Listening_ks17325yg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_Listening_ks17325yg


Fish: sharks, carp 

Amphibians: frogs, toads.  

Ex. 3: 1 mouse, 2 parrot, 3 shark, 4 snake, 5 frog. 

Učebnice s. 53 

Ex. 1: 1 coffee, 2 sweetcorn, 3chocolate, 4 peppers, 5 tea, 6 potatoes, 7 tomatoes, 8 

avocados, 9 turkey. 

Ex. 3: 1C, 2A, 3D, 4E, 5B. 

Ex. 4: 2 The Spanish brought chocolate to Europe. 3 The Swiss made the first bar of 

chocolate in 1876. 4 The Turks took coffee to Turkey and then to Europe. 5 The British 

started to grow tea in India.  

2) Procvičte si nepravidelná slovesa – všichni víme, že je nesmíme zapomenout. Hned jak 

napíšete správnou variantu, klikněte si na check, ať máte kontrolu, že jste odpověděli 

správně.  (tentokrát cv. 3) 

https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-3.html 

3) Vypracuj online pracovní list - nic netiskni, vyplň online, klikni na „finish“ a poté vyber 

možnost „email my answers to my teacher“: zadej své jméno, level A1, subject English, 

email: sulova.perina@seznam.cz  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL

)/Countable_and_uncountable_nouns/COUNTABLE-UNCOUNTABLE_NOUNS_rn1413lz 

 

DĚJEPIS 

Jak tato zvířata souvisí s dějinami Říma?  První máme v sešitě, druhé zkus 

zjistit. 
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Spoj správně dvojice 

 

 

 

 

 

 

 

Je pravda?                                                                        Odpověz  ano - ne 

Úřady byly dostupné i chudým 

Ženy a cizinci měli právo zúčastnit se lidového shromáždění 

Plebejové byli potomci přistěhovalců nebo zchudlí Římané. 

Plebejové byli také plnoprávní 

Zástupcem plebejů byl tribun. 

Patricijové získali právo veta. 

Nejvyššími úředníky byli dva konzulové. 

 

ZEMĚPIS 

Dále zapisujte, navazujte na předchozí text. 

4) Savany- tropická travnatá území, časté požáry vyschlé trávy, nedostatek srážek brání 

vzniku souvislých porostů dřevin, stromy a keře jsou roztroušeny, přizpůsobeny období 

sucha. 

Rostlinstvo – obiloviny (proso, čirok), batáty (sladké brambory), maniok, podzemnice olejná 

(arašídy), bavlník. 

Živočišstvo – kobylky (ohrožují úrodu), žirafa, zebra, pakůň, nosorožec, slon, mravenečník, 

pásovec, pštros, lev, šakal, hyena, klokan. 

Pastevecké hospodářství. 

Průmyslová krajina v místech, kde se těží ruda bauxit na výrobu hliníku a diamant. 

 

Romulus 

království 

Remus 
753 př.n.l. patricijové 

plebejové 


