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MATEMATIKA

Ahoj děti!!!!

Z učebnice strana 51/20 – příklady se závorkami

strana 62/1 – vypočítáte poslední 4 příklady na dělení a udělejte i zkoušku

strana 63/5 – vypočítejte, doufám, že víte, co je dělenec, dělitel a podíl.
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ČESKÝ JAZYK

Opakování a upevnění probraného učiva – „Co jsme se naučili“ - tvoření slov, vyjmenovaná 
slova, antonyma, synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov, vzory podstatných jmen, 
vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen – systematizace učiva, souhrnná cvičení.

Zájmena – co jsou zájmena, jak je ve větě poznáme, druhy zájmen.

Učebnice – str. 119 - 122

            

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině, vše si vysvětlíme a poté 
dostanou domácí úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic 
nevypracovávají dopředu. 

Děti by si navíc měly každý den chvilku číst . Po přečtení knížky vždy vypracují další 
čtenářský list. 
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ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte přiložený pracovní list na téma PRESENT CONTINUOUS (přítomný čas 
průběhový). Zašlete vypracované na můj e-mail. 
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VLASTIVĚDA

Probíráme první republiku. Vypracujte k tomuto tématu otázky na straně 66 a zašlete na můj 
e-mail. 
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PŘÍRODOVĚDA

Vypracujte otázky týkající se ochrany životního prostředí na str. 78 v učebnici (žlutý 
rámeček). Zašlete vypracované na můj e-mail. 
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PRACOVNÍ ČINNOSTI

- námět na dobrovolnou činnost

Jednoduché jarní origami - https://www.youtube.com/watch?v=qBsD-qEfo74

Své výtvory nafoť a pošli mi na mail tereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz

https://www.youtube.com/watch?v=qBsD-qEfo74


1. Přidej k následujícím slovesům -ing: 

sing  __________  play  ___________ 

watch __________  go  ___________ 

wash  __________  write  ___________ 

make  __________  dance ___________ 

speak __________  eat  ___________ 

walk  __________  learn  ___________ 

 

2. Vytvoř z následujících slovíček věty: 

 

Emma – dance   __________________________  

I – write my homework __________________________ 

The dog – sleep   __________________________ 

My parents – go to the cinema ______________________ 

The girls – play basketball __________________________ 

You – watch a good film __________________________ 

 

3. Převeď následující věty do záporu: 

 

Danny is working in the garden. _______________________ 

I´m making lunch.   _______________________ 

We´re travelling to Prague. _______________________ 

Eve´s mum is going shopping. _______________________ 

 

4. Vytvoř z následujících slov věty: 

Peter – do his homework  _______________________ 

you – paint     _______________________ 

the boys – play football  _______________________ 

the cat – sleep outside  _______________________ 

 



5. Přelož věty: 

I am not playing chess.   

Tom nepíše dopis. 
 

You aren´t cooking dinner 

Nesněží. 

They aren´t wearing shoes.   
 


