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ČESKÝ JAZYK 

Podmět a přísudek 
 
PS – str. 32, cv. 3, 4 
UČ – str. 162, cv. 3 – děti vyhledají věty jednoduché, vypíší je do školního 
sešitu, podtrhnou podmět a přísudek (rovnou čarou a vlnovkou) a vyznačí 
základní skladební dvojice 
 
Čtení - vlastní četba libovolné knihy. 

Čítanka – str. 136, 137 (M. Bělohlávek: Žižkovo vítězství u Nekmíře) 

 

 

MATEMATIKA   

Písemné sčítání a odčítání. 
PS – str. 13, cv. 1 
PS – str. 13, cv. 3, 4  
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové 

Lekce 10 – Amazing animals/Úžasná zvířata 
 
Opakování a procvičování nové slovní zásoby z minulé hodiny. 
 
UČ – str. 49 (Read and complete) 
 



Děti se pokusí uhodnout dvě hádanky uprostřed strany. 
Znění hádanek si přepíší do školních sešitů i se správným řešením. 
 
PS – str. 49, cv. 4 

Děti zapíší odpovědi Yes, it does nebo No, it doesn´t. 

 

 

Skupina pí. uč. T. Helclové 

Zasílám odkaz k opakování gramatiky (přítomný čas prostý – skladba věty).  

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1435  

 
Učebnice str. 62 

Zopakuj si čísla.  

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni# 
 

Podívej se na obrázek na str. 62 a napiš do školního sešitu, co kolik stojí.  

Příklad: Purple jacket costs 55€.  

 

Učebnice str. 63 

Zopakuj si měsíce v roce. V následujícím odkazu je i píseň.  

 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/mesice-anglicky# 

 

Do školního sešitu si nakresli tabulku na str. 63 a zařaď měsíce do správné kolonky.  

Zapiš názvy měsíců do slovníčku: 

January – leden 

February – únor 

March – březen 

April – duben 

May – květen 

June – červen 

July – červenec 

August – srpen 

September – září 

October – říjen 

November – listopad 

December – prosinec

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1435
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-cislovky-zakladni
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/mesice-anglicky


 
 

Opakování slovíček.  

Pracovní sešit – jedna strana (zaslat ke kontrole).  

 

 

VLASTIVĚDA 

Život ve středověku – šlechta, církev, život ve středověké vesnici, život ve 

středověkých městech 

UČ – str. 30, 31 

 

Děti si přečtou text v učebnici a udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU 

Šlechta 

- nejvyšší postavení 

Rozdělení šlechty: 

1) panský stav (páni) – bohatší šlechta, sídlili v mohutných hradech 

2) zemané – chudší šlechta, žili v tvrzích 

 

Církev 

- vysocí představitelé církve – arcibiskupové, biskupové 

- řadoví příslušníci církve – kněží, mniši 

 

Středověké vesnice 

- poddaní – museli odvádět poddanské dávky králi, šlechtě i církvi a tzv. 

desátky = část úrody ze svého pole 

- bezzemci (nevlastnili žádné pozemky) a bohatí sedláci (lepší podmínky 

k životu) 



Středověká města 

- obchodníci (měli honosné domy) 

- řemeslníci (kováři, truhláři) 

- chudina (tovaryši a učedníci) a žebráci 


