
Opakujeme pravopis: 
Doplň chybějící písmena 

   
              Urči vzor 

 
Urči pravopis uvnitř slov 

 
Šed-v-m  nebem 

  

b-l-   sněhuláci   

 Brouk s t-kadl-   

Třp-tiv-  šperk   

Zlob-v- kluk   

v-plašen- rackové   

Medv- k--  med   

 

 

 



 

 

 

 



MATEMATIKA 

 

 

 

 



Úkoly z anglického jazyka od 19. 5. do 22. 5. 

 

19. 5. Po víkendu si pro jistotu zopakujte slovíčka . 

Nikdo z Vás se mi neozval s nápadem, proč je jednou předložka at a podruhé in. Doufám, že alespoň 

někteří se nad tím zamysleli – v adrese je jednou číslo, podruhé tam není, je určená pouze ulice. 

Adresy se píší velkými tiskacími písmeny, v zahraničí neumí číst psací písmena, neučí se to. 

Přečtěte si článek na str. 30 v učebnici – Living in Britain, po zadání slovíčka do on line slovníku na 

internetu se dozvíš i  jeho výslovnost. Potom vypracuj cv. 9 v pracovním sešitě na str. 42. 

Zkus si vyplnit křížovku, máš-li možnost vytištění. Pokud ne – piš si slovíčka na papír nebo do sešitu. 

 

 

 

 

21. 5. V pracovním sešitě str. 42 vypracuj  cv. 10 – zopakuj si množné číslo, použití členu a = one a 

some v množném čísle. Uvědom si, čím se řídíš, toto slovo ve větě vyžluť. 

Potom si vezmi školní sešit a rozhlédni se po místnosti, ve které právě sedíš. Napiš  5 podobných vět, 

používej vazbu there is, there are, neurčitý člen nebo some. Školní i pracovní sešit si od Tebe vyberu, 

tak se snaž  

V učebnici si přečti na str. 30  básničku  a zkus si zahrát na překladatele – přelož do češtiny a napiš do 

sešitu. 

Nabízím Vám poslechové cvičení: 



https://www.youtube.com/watch?v=tTG-4XztrJE 

 

22. 5. Prohlédni si obrázek a popiš ho: kde co je, jakou to má barvu, co dělá pejsek. Sestav šest vět a 

zapiš je do sešitu. Nezapomeň na vazbu, kterou musíme použít při popisu. Připomínám Vám, že sešity 

si po otevření školy od Vás vyberu.  

V pracovním sešitě str. 41 vypracuj pro sebe IC card.  Fotku lepit nemusíš, ale pokud si umíš 

vytisknout nebo máš přebytečnou – můžeš. 

Nabízím Vám poslechové cvičení: 

https://www.youtube.com/watch?v=TbfaacV1s6k 
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