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Angličtina

Vyberte správné tvary slovesa „have got.“ Vypracovaný list mi prosím zašlete na e-mail. 

1. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

I_________________a small toy.

a) has

b) have got

c) has got

d) hasn´t got

2. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

Tom and Jane ______________________a small dog.

a) has got

b) hasn´t got

c) have got

d) has

e) has

3. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

Ben________________________a sister.

a) hasn´t got

b) have got

c) haven´t got

d) have

4. Choose the correct answer. Vyber správnou odpověď.

I____________________a budgie.

a) has got

b) hasn´t got

c) has
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d) haven´t got

5. Make the question. Utvoř otázku.

__________________________a red felt-tip?

a) Have you got

b) Has you got

c) Have got you

d) Has got you

6. Make the question. Utvoř otázku.

____________________________________a girlfriend?

a) Have Tom got

b) Have got Tom

c) Has Tom got

d) Has got Tom

7. Make the question from the following words. Utvoř otázku z následujících slov.

________________________________________________________________________
_?

1. you

2. a

3. computer

4. have

5. got
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Matematika

Ahoj děti!!

Posílám vám úkoly z pracovního sešitu.

Jsou to příklady na učební látku, kterou jsme probírali a to: 

- rozvinutý a zkrácený zápis čísel nad milion
- porovnávání čísel nad milion

Pracovní sešit strana 14/ příklady 6, 7, 8,  u příkladu  6  musíte být pozorné a určitě tam       
budete muset jedno číslo dělit číslem 12, příklad 7 je jednoduchý, podobný jsme dělali na 
hodině a příklad 8 je slovní, tam budete muset jedno velké číslo násobit  deseti a druhé velké 
číslo násobit dvaceti.  Vy to zvládnete!!!

                                   15/ příklad 2 – je to slovní na dělení a je jednoduchý

16/ příklad 6 – ten je na porovnávání čísel a taky je jednoduchý

Pracujte pozorně, slovní příklady si přečtěte pomalu i vícekrát. 
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Český jazyk

– stále budeme opakovat vyjmenovaná slova – tentokrát po b a po v – učebnice str. 53 - 56

-  předpony a předložky  - učebnice str. 37 – 40 – vždy spolu procvičíme a pak část 
cvičení děti napíší do školního sešitu

- pracovní sešit – str. 11 cv. 14 – doplň a napiš doplněná slova na řádky pod cvičením
- slovní druhy – slova ohebná a neohebná, poznávání slovních druhů 

Připomínám nutnost četby – dětem pošlu do mailu čtenářský list, aby mohly z přečteného 
vytvořit zápis
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