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ČESKÝ JAZYK  

Český jazyk - slohové cvičení  

Uspořádej věty tak, aby vzniklo souvislé vypravování. Vymysli vhodný nadpis.  

1. Pes se obrátil a běžel proti směru, kterým jsme přicházeli.  

2. Za chvíli zavolal Broka, uhodil několikrát na kapsu a rozhlížel se po zemi.  

3. V tlamě přinesl strýčkův kapesník.  

4. Při jedné cestě z lesa upustil strýček nepozorovaně na zem kapesník.  

5. Strýčkův pes je vycvičený a leccos dovede.  

6. O prázdninách bývám u svého strýce, který je lesníkem.  

7. Dával tím psovi na srozuměnou, že něco ztratil.  

Nahraď ve větách sloveso být jiným plnovýznamovým slovesem.  

Když jsem byl malý, byl jsem s babičkou a dědou v Chorvatsku. Byli jsme ve vesnici u moře. 

Bylo tam hodně Čechů. Byli jsme v malém domku blízko pláže. My jsme byli v prvním 

poschodí, domácí byli v přízemí. Od rána do oběda jsme byli u moře, odpoledne jsme byli zase 

na pláži. Byli jsme také na krásném výletě v nedalekém městě. Tam bylo velké delfinárium. Byli 

tam cvičení delfíni. Byl to nejhezčí zážitek z prázdnin. 

Četba - vlastní, po přečtení zápis do čtenářského deníku. 

 

MATEMATIKA  

Písemné násobení dvojciferným činitelem: 
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Slovní úloha: učebnice strana 81/1 

 

PŘÍRODOVĚDA  

Test Ekosystém park (test je k dispozici i v Google učebně) 

1)Co je to park? 

2)K čemu slouží park? 

3)Co roste v parku? (3 druhy rostlin) 

4)Živočichové v parcích? (4 až 5 ) 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

Pro zájemce: online cvičení a hry na stránce https://www.umimeanglicky.cz/ 

Lekce 10 Amazing animals - úžasná zvířata 

Slovíčka: (zapiš do sešitu) 

(a) whale - velryba 

(a) gorilla - gorila 

(a) frog - žába 

(it) eats - jí, žere 

https://www.umimeanglicky.cz/


meat - maso 

insect - hmyz 

amazing - úžasný 

Komunikační cvičení: 

Určování zviřat a toho, čím se živi. Například se zeptejte What does a lion eat? It eats meat. atd. 

Vytvoř plakát o zvířatech: 

-vyber si jednu kategorii It eats z učebnice na straně 48, vyber si z této kategorie jedno nebo dvě 

zvířata a vytvoř plakát. Můžeš ho namalovat nebo vystřihnout zvířata z časopisů. Napiš si k nim 

popisky - např. This is penguin, it´s little, it´s black and white. 

 

 

 

 

 

 


