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ČESKÝ  JAZYK 

1. Učebnice str. 140 – přečíst 2x  „Zopakuj si!“ 

Slovesné tvary jednoduché: hledám, smějeme se, hraju si.  

Slovesné tvary složené: budu pomáhat, hledal jsem.  

Infinitiv – neurčitý tvar, zakončení slovesa na –t nebo –ct. Nevyjadřuje osobu, 

číslo, čas.  

Zvratná slovesa – tvoří jeden celek se zájmenem se, si: smát se, hrál si.  

2. PS str. 25 

 

MATEMATIKA  

PS str. 18 

Nejprve prostuduj rámeček, potom počítej 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

skupina pí. uč. M. Bretové 

Review C – Opakování C 
 
UČ – str. 47 (Hra) – dobrovolná aktivita 
 
Návod: 
Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 
Děti ke hře potřebují kostku a hrací figurky. 
Začínají na vnějším kruhu hracího plánu. 
Házejí kostkou a pohybují se po směru hodinových ručiček. 
Odpovídají na každou otázku, na které zastaví. 



Když je odpověď správně, zůstávají, kde jsou. 
Když správně neodpovědí, jednou nehrají. 
Musejí odpovědět alespoň na jednu otázku z každé kategorie (škola, televize a 
koníčky). 
Potom musejí hodit šestku, aby se dostali na začátek nejbližší stezky. 
Tam odpovídají na každou otázku. Dopředu se pohybují jen tehdy, je-li odpověď 
správná. 
Cílem hry je dostat se co nejrychleji do středu. 
 
PS – str. 47 – Quiz time/Chvilka na kvíz (Review C – Opakování C) 

Děti doplní zbývající cvičení na str. 47. 

 

skupina pí. uč. D. Máchové 

9.lekce – My free time 

1. The Dragon Crown – příběh na pokračování, čtení s porozuměním 

Doplňující slovní zásoba: 

 a fishing rod – rybářský prut 

 a whale – velryba 

 Where can we hide? Kde se můžeme schovat? 

 Now we wait. Teď počkáme. 

 

2. Pracovní sešit – str. 45/7 - popis obrázku 

3. Pracovní sešit – str. 45/8 -  říkanka, procvičujte čtení 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA  

Živočichové v okolí lidských obydlí  

1. Učebnice str. 56  

Domácí zvířata  

Hospodářská zvířata  



2. Do přírodovědného sešitu nakresli nějaké domácí nebo hospodářské zvíře 

podle str. 56 

 

ČTENÍ   

Čítanka str. 90 – 91  

Vyhledej v encyklopedii nebo na internetu informace o Janu Lucemburském a 

Karlu IV.  

( Informace čti pozorně – co si myslíš, že je důležité, napiš si na papír ) 

 

 

 

 


