
Český jazyk 

v učebnici na str. 63 -64 podstatná jména – opakování 

písemně na papír str. 63 cv. 3 

procvič. seš. str. 6 

prac. seš. str. 73 

 

Matematika 

vyzkoušej si v zelené učebnici  na str. 16 -17 dělení čísel mimo obor násobilek / použij vždy  vhodný rozklad 

dělence - najdi nejbližší menší číslo, které je násobkem dělitele a nezapomeň, že zbytek musí být vždy menší 

než dělitel /                      

        dělenec          dělitel             neúplný podíl 

                62         :            7            =           8              zk. (8 x 7) + 6 = 62 

                   6  zbytek 

                                   

písemně na papír vypočítej na str. 16 cv. 4, na str. 17 cv. 5 

prac. seš. str. 20 - 21 

 

V tomto týdnu jsem zadala méně úkolů z českého jazyka a matematiky, abyste měli čas na dopsání a 

dodělání úkolů z minulých zadání, pokud jste  ještě nějaké nestihli. 

 

Angličtina 

Revision lesson  

Zopakuj si  tuto slovní zásobu slov: 

numbers  1 -20  

What is this? / lekce 4 / 

animals / lekce 5 / 

colours / lekce 6 / 

prepositions = předložky / lekce 8 / 

Where are you from?   countries and  nationalities / lekce 9 / 

object pronouns = zájmena v pádě / lekce 10 / 



Alphabet, spelling 

Napiš do každé skupiny co nejvíce angl. slovíček, které znáš : 

colour                country               animal               number               school               family               preposition   

 

Přelož věty: 

1. Jak se ona jmenuje? 

2. Jsi její bratr? Ano, jsem. 

3. Můj kamarád Pavel je dobrý v tenise a volejbale. 

4. Tento lev má hlad. 

5. Tamta opička je šťastná. 

6. Ta červená jablka jsou na stole. 

7. Odkud jsi? Já jsem z České republiky. 

8. Kolik máš roků ( jak jsi starý)? Je mi 10 let. 

Doplň tato zájmena do vět:          your         his          her          its      my 

1. This is me and _____ brother. 

2. Hello, what’s _____name? 

3. That is _____friend._____name is Paul. 

4. It’s_____car. _____colour is blue. 

5. This is Kate and_____sister Sue. 

6. That is Jim and _____brother John. 

7. It is a flower. _____colour is red. 

8. This is _____friend. _____name is Jane 

 

Mějte se hezky, doufám, že se brzy uvidíme, všechno dobře vysvětlíme a dostatečně procvičíme. 

Těším se na vás Ivana Adamcová  

 

Přírodověda 

Zápis doplň s pomocí UČ: s.66  

Ptáci 

__________ divoká 

• náš nejhojnější vodní pták 

• tažná 

• všežravec – za potravou se i potápí 

• samec je výrazně zbarven, samice je nenápadná 



• na zimu se shromažďuje u nezamrzajících vod 

_________ černá 

• všežravec 

• tažná 

• černé zbarvení a bílá lysina na čele 

• hnízda na břehu rybníka v porostu 

• za potravou se může i potápět 

Labuť velká 

• náš nej________ vodní pták 

• stálá 

• živí se převážně _________________________ 

• v zimě se sdružuje na nezamrzajících vodách 

• mláďata černá 

Savci 

Hryzec _________ 

• chodby v březích rybníků 

• výborně plave, umí se i potápět 

• býložravec 

• někdy škodí i v zahradách a sadech ožíráním kořenů stromů a kořenové zeleniny 

Ondatra ___________ 

• nory v březích rybníků a řek 

• všežravec – rákosí, listí, polní plodiny; potápí se pod hladinu pro malé rybky 

• velmi dobře plave, na zadních nohou plovací blána, dlouhý a zploštělý ocas, který při 

plavání používá jako____________ 

Vyškrtej z osmisměrky živočichy z okolí rybníka a z písmen, která zbudou sestav tajenku.

        Tajenka: _____________________  ________ 

 

VL: 



 Procvičení z minulého týdne: PS: s.16/2,3,4 

 Do seš.zápis níže: 

jezera  

 přirozeně vzniklé nádrže, např. na Šumavě (Čertovo, Černé) 

rybníky  

 uměle vytvořené nádrže, k chovu ryb, rekreace, hodně jich je v jižních Čechách, největší z nich je 

Rožmberk, dále Svět, Hejtman, Bezdrev 

přehradní nádrže  

 chrání před povodněmi, rekreace, zdroj pitné vody, výroba el. energie, (Lipno, Orlík, Slapy, 

Nechranice, Dalešice, Želivka) 

PS: s.17/celá - pracuj s mapou z přílohy UČ 

 

 

 

 

 

 


