
Materiály k samostudiu 

Pátek  15. 5. 2020 

                      

ČESKÝ  JAZYK 

 Učebnice strana 148 / pročti si tabulku – rozkazovací způsob 
 Učebnice strana 148 / cvičení 2 – vypiš slovesa podle zadání: půjdeš – pojď 

                                                                                                              napíšete - napište       

 Vylušti si tajenku - https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb15f15af199 

 
 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit: strana  26 / cvičení 1, 2, 3, 4 – geometrie – nejprve si pročti rámeček  
 
 
 

VLASTIVĚDA 

Život ve středověku 

 Učebnice strana 30 – pročti a vypiš jednoduché výpisky 

 Vesnice ve středověku: 
     https://edu.ceskatelevize.cz/vesnice-ve-stredoveku-hospodarske-obydli-5e4425192773dc4ee413a059 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK  - skupina pí uč. Veselkové 

1. Zapsat si nová slovíčka 

fish eater                          živící se rybami 

It had no tail.                   Neměl ocas. 

It wasn't.                          Nebyl, nebyla, nebylo. 

velociraptor                     druh dinosaura 

pteranodon                      druh dinosaura 

 

2. Učebnice s. 54 

-přeložit si věty pod obrázky, přiřadit dinosaura – ústně 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb15f15af199
https://edu.ceskatelevize.cz/vesnice-ve-stredoveku-hospodarske-obydli-5e4425192773dc4ee413a059


ANGLICKÝ JAZYK (skupina Alice Straková strakova.perina@seznam.cz) 

 Zopakuj si slovní zásobu z lekce 11. 

 ústně  

o Co je to za tvora? Umíš ho pojmenovat i anglicky? 

o Které druhy dinosaurů znáš? 

o Viděl jsi je v televizi nebo ve filmu? 

o Byl jsi už v muzeu, kde vystavují dinosaury? 

 Slovníček: 

(They) were… - (Oni) byli… jaws – čelisti 

bad – špatný afraid (of) – bát se (čeho) 

T. Rex – tyranosaurus Rex, druh dinosaura diplodicus – 
diplodicus, druh dinosaura 

sharp – ostrý meat eater – 
masožravec  

strong – silný plant eater – býložravec  

teeth – zuby Tell me about … - Vyprávěj/te mi o … 

claws – drápy  

 Open your Class Book at page 52. Look at the song. 

o Look at the the dinosaur at the top of the page! What’s its name? 

o Když mluvíme o zvířatech (v tomto případě dinosaurech), používáme It had…  nebo They had… 

o Přehraj si písničku, sleduj text. 

o Kdo se T. Rexe bál?       (All of the dinosaurs.) 

o Znovu si přehraj písničku a zazpívej si jí.  
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