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ČESKÝ JAZYK 

Příslovce 

 Pracovní sešit str. 10/ cv. 3 – najděte příslovce na krách, vybarvěte je, 

očíslujte zbylé slovní druhy dle přehledu – zopakujte si přehled slovních 

druhů, jak jdou za sebou (děti by měly umět)  

 Do cvičného sešitu: 

a) Najděte ve větách příslovce a nahraďte je slovy souznačnými 

(synonymy): 

Venku je dnes krásně. Radostně na nás mával. To dopadne zle. 

b) Najděte ve větách příslovce a nahraďte je slovy významem 

protikladnými (antonymy): 

Maminka se vrátila z práce brzy. Svetr máš dole ve skříni! Závodník 

pomalu doběhl do cíle.  

 2 online cvičení na https://www.gramar.in/cs - najdi příslovce 

 

ČTENÍ 

 Čítanka str. 144, 145 – Rostliny, které nám pomáhají, Zelenina 

 Zodpovězte doprovodné otázky k textu (stačí ústně): 

1. Z jakých rostlin můžeme získat olej? 

2. Z jakých rostlin můžeme umlít mouku? 

3. Jaké státy patří do pojmu „Dálný východ“? (Ukažte si na mapě světa) 
Co jedí lidé na Dálném východě nejčastěji jako přílohu? 

4. Z jakých rostlin můžeme získat přízi a utkat z ní látku?  

5. Kde roste bavlník? 

6. Vyjmenujte alespoň 3 výrobky ze dřeva, které běžně používáte. 

https://www.gramar.in/cs


 „Jak roste chléb“ ke zhlédnutí: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11466949754-jak-roste-

chleb/21738570116/titulky 

 

MATEMATIKA 

Prohloubení počítání do tisíce 

 Učebnice str. 87/ cv. 3 – slovní úloha – řešte do cvičného sešitu – zápis, 

výpočet, odpověď 

 Pracovní sešit str. 27/ cv. 1 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Class book 42/Bug café 

- přečíst + zápis nových slovíček do slovníčků 

fish – ryba 

chicken – kuře 

pizza – pizza 

sausages – párky 

salad – salát 

chips – hranolky 

vegetables – zelenina 

potatoes – brambory 

 

PRVOUKA 

Svaly – uč. str. 68 - 69 

Do sešitu zapsat:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11466949754-jak-roste-chleb/21738570116/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11466949754-jak-roste-chleb/21738570116/titulky


- Svaly 
o upínají se na kostru 

o umožňují pohyb 

Pokud mají děti doma nějakou encyklopedii, prohlédněte si ji. 

 

 


