
Milí domácí žáci, zdravím vás a doufám, že krásné počasí nebude příčinou prázdných 

sešitů! 

Pokračujeme stejným způsobem. Jistě už máte nastavený domácí pracovní režim a 

maminky vás nemusí do práce nutit! Pokud jste cokoli nestihli, průběžně si cvičení 

doplňujte. 

Tento týden přineste ke kontrole školní sešit českého jazyka a matematiky ( ne pracovní 

sešity).   

ČJ  

Modrá učebnice str67. Přečti si příběh. Do školního sešitu napiš jednu z variant nabízených 

ve cvičení 3 ( nejméně 5 vět). 

V textu také vyhledej ústně podměty a přísudky. 

Zopakuj si ve cvičení 4 shodu přísudku s podmětem. Procvičuj také na následující straně. 

Cvičení 7 ze strany 68 napiš do školního sešitu a vyznač podmět a přísudek. 

Velký PS – 65/1,2 

M 

Pracovní sešit str. 40 - 41. 

Zopakuj si písemné násobení a dělení – učebnice 2. díl, str.20, cvičení 4a,c – zapiš do školního 

sešitu ( vždy celé výpočty!) 

VL-D 

Prohlédni si další díl videa: 

ps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-prvni-odboj-legie/ 

V učebnici přečti str. 39-40., následovat může další díl seriálu: 

ttps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-vznik-ceskoslovenska/ 

Teď už bys měl mít dostatek informací, abys zvládl cvičení 3 a 4 v pracovním sešitě na str.23. 

Následující video je delší: 

https://edu.ceskatelevize.cz/tomas-garrigue-masaryk-a-vznik-ceskoslovenska-

5e44244e4908cf0125158044 

VL-Z 

První video o Polsku si můžeš pustit na zopakování: 

ps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-prvni-odboj-legie/
ttps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-vznik-ceskoslovenska/
https://edu.ceskatelevize.cz/tomas-garrigue-masaryk-a-vznik-ceskoslovenska-5e44244e4908cf0125158044
https://edu.ceskatelevize.cz/tomas-garrigue-masaryk-a-vznik-ceskoslovenska-5e44244e4908cf0125158044


https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-polsko-5e441ec6d76ace2c451ddf2f 

Na mapě Evropy si vyhledej všechny ostrovy, poloostrovy, moře a oceány. 

Podle učebnice str.59 si v mapě vyhledej i nížiny a pohoří. 

Na Etnu se můžeš podívat i ve videu: 

 https://edu.ceskatelevize.cz/etna-sicilie-5e441ea5d76ace2c451ddcc8 

 

PŘ 

Opakování soustav, procvičování učiva o lidském těle. Můžeš si pustit kterýkoli díl cyklu Byl 

jednou jeden život. 

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-zrozeni/ 

AJ – skupina paní učitelky Sotolářové 

- Zazpívej si znovu písničku! ;-)  

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

-  UČ: s. 41/1 – tvoř záporné věty a napiš je do seš. (nezapomeň napsat datum) 

- UČ: s. 41/2 – tvoř věty s obrázky a říkej si je nahlas; 3 – barevně spoj 

- PS: s.59/4 

- PS: s. 57/2 – piš věty podle vzoru 

- PS: s. 58/3 

- vyplň podle sebe levou tabulku, a poté odpověz na otázky 1a-5a  

 Spoj se s jedním spolužákem/ spolužačkou a podle jeho odpovědí vyplň pravou tabulku. Pak 

odpověz na otázky 1b-5b 

- Spolužáka se ptej např.: „Do you like sweets?“ – protože se ptáš „Máš rád sladkosti?“ 

- Do PS pak ale doplňuj např. u 2b – „Does he/she like sweets?“ – to je otázka v PS, „Má rád/a 

sladkosti?“ a ty odpovíš podle toho, co jsi zjistil/a v tabulce. 

- Nejprve odpovíš krátce – Yes, he/she does.  

- Pod to celou větou – He/she likes it very much. 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-polsko-5e441ec6d76ace2c451ddf2f
https://edu.ceskatelevize.cz/etna-sicilie-5e441ea5d76ace2c451ddcc8
https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-zrozeni/
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk


 AJ- skupina paní učitelky Šimůnkové 

Hotové úkoly tohoto týdne prosím vyfoťte a zašlete paní učitelce na mail :  

simunkova.pavla@seznam.cz 

LESSON 8 – opakovat si slovíčka a fráze  

PUPIL´S BOOK – ex.5/p.33 – write to your exercise book – questions and 
answers, use where (kde)  and when (kdy) – 9 questions and  9 answers 
(for example: Where do you play football? In the playground).  

 

Write on the paper list – YOUR MORNINGS  (see p.31 in Pupil´s book) 

 

WORKBOOK – ex. 4,5 /p.46 – complete, read, translate. 

 

SEE SOME ACTIVITIES ON PAGE:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 

Put the words in the correct order and  write to your  exercises book:  

EXAMPLE:      a.      have breakfast  I                                      I have breakfast.  

b.  watch I television.  

c.  lunch. have I  

d.  sleep. I to go  

e.  in garden. play I the  

f.  I dinner. have  

g.  go a I for walk. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

