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MATEMATIKA

Ahoj děti!!! Vypočítejte příklady:

      Straně 75/17 - příklad na porovnávání

      Strana 76/4 - převádět jednotky času

      Strana 77/13 - slovní příklad
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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, zájmena – systematizace a upevnění 
učiva, souhrnná cvičení.

Zájmena – co jsou zájmena, jak je ve větě poznáme, druhy zájmen, skloňování osobních 
zájmen – já, ty, my, vy, se, tvary zájmen my, vy. Kdy píšeme „ s sebou“ a kdy „sebou.

Učebnice – str. 122 – 126, 217 cv. 17

Pracovní sešit – str. 27 - 28

            

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 čtenářský 
list. 
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ANGLICKÝ JAZYK

Probíráme přivlastňování. Vypracujte k tomuto tématu přiložený pracovní list (přiřaď jména 
k předmětům podle čísel) a zašlete na můj e-mail. Budete mít také dobrovolný úkol v ESL 
library.
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PŘÍRODOVĚDA

Budeme se zabývat kostrou člověka. Vypracujte k tomuto tématu přiložený pracovní list a 
zašlete na můj e-mail.
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VLASTIVĚDA

Vyberte si jednu osobnost z období první republiky a zpracujte na ní referát/prezentaci. Může 
to být umělec, politik, vědec, sportovec či jinak významná osobnost. Referát či prezentace by 
měla obsahovat tyto informace: 

 datum narození a úmrtí
 raný život (do jaké rodiny se narodil/a, co studoval/a, kde žil/a…)
 profesní život (čím se živil/a)
 proč je tato osoba významná (např. dílo, významný objev, sportovní úspěch…)

Práci zašlete na můj e-mail.



1. This is
Tom’s house

2. This is 3. This is 4. This is 5. These are

6. This is 7. These are 8. These are 9. This is 10. This is

11. These are 12. This is 13. This is 14. This is 15. This is

16. These are 17. these are 18. This is 19. This is 20. These are

1. Tom 2. my father 3. Cindy 4. grandma 5. the child



6.Mr Brown 7. the students 8. his brother 9. the farmer 10. Ken

11. her mother 12. his grandfather 13. Kate 14. our guest 15. the children

16. their baker 17. the girl 18. Richard 19.the students 20. the workers



 

 

Kostra člověka 

Porovnej kostru člověka a kostru lidoopa: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Doplň k obrázku správný název obratlů: 

hrudní, krční, křížová, kostrč, bederní 
 

 

 

 
 

 



 

Dokážeš k označeným částem lebky přiřadit název? 
 

horní čelist, kůstka nosní, kost čelní, kost lícní, kost spánková, dolní 
čelist, kost temenní 

 
 
 
 
 

 

 


