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ČESKÝ  JAZYK – Slovesa- vyjadřují, co osoby, věci a zvířata dělají 

např. pes štěká, maminka vaří, auto jede, Petr se učí, ….. 

 

Pracovní sešit strana 24/ cv. 1, 2, 3, všichni, soutěž - kdo chce 

cv. 2: podstatná jm. jsou : zrní, tatínek Pepa, myška, taška, lvíče, opice, 

králíkárna, mýtina- bude vybarveno žlutou barvou, ostatní jsou slovesa,  

vybarvěte zelenou barvou 

cv. 3: např. Kráva spí ve chlévě. Podstatné jméno je kráva podtrhnete červeně,  

spí je sloveso podtrhnete zeleně. 

Písanka strana 29-  dopsat celou stránku 

 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit strana 38/ cv. 4,5,6 

Naučit násobky čísla 2, pracovní sešit strana 88 

 

Prvouka- učebnice strana 52- Hospodářská zvířata 

- Přečtěte si celou stránku a do sešitu napište: 

Prase- mládě sele, žije ve chlévě, chováme pro maso 

Koza- mládě kůzle, chováme pro mléko 

Ovce- mládě jehně, chováme pro vlnu, maso a mléko 

+ nakreslete  obrázek jednoho z těchto 3 zvířat 



 

ANGLICKÝ  JAZYK  

 Opakování slovíček: on the left - vlevo, on the right - vpravo 

Pracovní sešit strana 40- poslouchej a zakroužkuj správné, viz stopa č. 11 

překlad poslechu a řešení: 

One- Jedna 

It ´s  in the cupboard, on the left. Je to ve skříňce vlevo - zakroužkuj těstoviny / 
pasta / 

Two- Dva 

It´s in the fridge, on the right. Je to v lednici vpravo- zakroužkuj mléko / milk / 

Three- Tři 

It´s on the bed, on the right. Je to na posteli vpravo- zakroužkuj tygra / tiger / 

Four- Čtyři 

It´s in the box, on the left. Je to v krabici vlevo- zakroužkuj lokomotivu / train / 

Five- Pět 

It´s on the table, on the left. Je to na stole vlevo- zakroužkuj chleba / bread / 

Six- Šest 

It´s on the cupboard , on the right. Je to na skříňce vpravo- zakroužkuj hodiny-
budík / clock / 

 


