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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 – skloňování zájmen - 
systematizace a upevnění učiva, souhrnná cvičení.

Číslovky – druhy číslovek, skloňování číslovek.

Učebnice – str. 133 - 139

Pracovní sešit – str. 29

            

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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MATEMATIKA

Ahoj děti!!!  Z učebnice příklady nebudou.

Převáděj:

1. 7 hl =                       l
2. 321 hl =                   l
3. 99 000 l =                hl
4. 3 500 l =                  hl
5. 17 l =                       ml
6. 15 l =                       cl
7. 120 l =                     dl
8. 25 dl =                     cl            
9. 140 cl =                   ml
10.   8 dl =                     ml
11.   5 000 ml =              l
12.   320 ml =                cl
13.   6 000 ml =             dl
14.   500 dl =                 l
15.   20 l =  20 0000……….doplň jednotky
16.   508 l =  5  ……. 8 …….
17.   201 cl = 2……1 …….

Vypočítej:

18.   6. (80 – 5 . 10) – 10 =
19.   90 : 2 + 20 . 2 – 30 =
20.   5 . (4 + 2) – 7 . 3 =  
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ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte pracovní listy k přivlastňování. V prvním pracovním listu správně přepíšete věty 
podle vzoru. Ve druhém listu pak budete hledat ve větách chyby. Zašlete vypracované na můj 
e-mail.
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VLASTIVĚDA

Vypracujte pracovní list na téma „Protektorát Čechy a Morava.“ Vyplněný list zašlete na můj 
e-mail.
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PŘÍRODOVĚDA

Posílám vám přiložené 3 obrázky – kostru, svalovou soustavu zepředu a svalovou soustavu 
zezadu. Obrázky si vytiskněte, vylepte do sešitu a popište. Sešit mi vyfoťte a zašlete na můj e-
mail. 
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PRACOVNÍ ČINNOSTI

Téma: jarní zápich do květináče (povinný úkol)

Pomocí špejle, lepidla a papíru (nebo čtvrtky nebo samotvrdnoucí modelovací hmoty nebo 
látky) vyrob svůj originální zápich do květináče. Můžeš si vybrat svůj vlastní motiv, který se 
bude hodit k tématu „jaro“, můžeš si vybrat i materiál, ze kterého budeš tvořit. Hotové 
výrobky nebo i fotky z procesu tvoření pošli na můj email do neděle 2. května.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma: Ptáčci ve větvích (dobrovolný úkol)

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/848-ptacci-ve-vetvich

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/92-rocni-obdobi/jaro/848-ptacci-ve-vetvich


Possessive Nouns 

Name_________________________
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CCSS 1.L.1.b Use common, proper, and  

possessive nouns. 

Write the correct possessive form of the nouns. 

1 
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Example:  the food of the dog          the dog’s food 
 
1. the dish of the cat   ____________________ 

2. the coat of the boy  ____________________ 

3. the tool of the man  ____________________ 

4. the home of the girl  ____________________ 

5. the tire of the car   ____________________ 

6. the room of the teacher  ____________________ 

7.  the hat of the woman  ____________________ 

8. the cage of the bird  ____________________ 

9. the feet of the cow  ____________________ 

10. the toy of the child  ____________________ 



Name:   Date:   

Copyright © 2017 Education.com LLC All Rights Reserved 

More worksheets at www.education.com/worksheets 

 

 

 
 

 

Plugging in Possessives 
Přečtěte si fráze a rozhodněte, zda je apostrof umístěný správně. Pokud ano, napište do 

sloupečku vpravo “correct.” Pokud ne, frázi přepište tak, aby byla správně. 

 

 
 

 

     
  

 

1. Henrys’ lunchbox 

2. Bonnie’s plants 

3. Jerom’es t-shirt 

4. Olivias’ lamp 

5. Edgar’s car 

6. Sams’ card 

7. Richard’s gift 

8. Jos’es piano 

9. Katherine’s paintbrush 

10. Jessicas’ bowl 

http://www.education.com/worksheets






1. Odpovězte na otázky 

 

Kdo se stal v roce 1935 novým československým prezidentem? 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Kdo se dostal k moci v Německu a o co usiloval? 

 

_____________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Kdy a které čtyři země podepsaly mnichovskou dohodu? 

 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

Jaké zvláštní označení museli nosit všichni židé? 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

2. Prohlédněte si mapu v učebnici na straně 70 a škrtněte města ze seznamu, která po 

mnichovské dohodě už nepatřila k Československé republice. 

Karlovy Vary   Ústí nad Labem   Plzeň 

Hradec Králové   Brno     Znojmo 

Liberec    Louny    Litomyšl 

Domažlice    České Budějovice   Šumperk 

 

 

 

 

 



 


