
AJ: Review C – souhrnné opakování 

 Uč. 46 Read and choose – přečíst text, do sešitu AJ z druhé strany zapsat překlad, přiřadit 
obrázky 

 Uč. 47 – natrénovat čtení se správnou výslovností, přeložit do ČJ (ústně) 

 Zkuste porazit rodiče nebo sourozence ve hře 

Pravidla: Hra začíná na vnějším kruhu hracího plánu. Házíte kostkou a pohybujete se po 
směru hodinových ručiček. Odpovídáte na každou otázku, na které zastavíte. Když odpovíte 
správně,  zůstáváte, kde jste, když ne, jednou nehrajete. Musíte odpovědět alespoň na jednu 
otázku z každé kategorie (škola, televize, koníčky). Potom musíte hodit šestku, abyste se 
dostali na začátek nejbližší stezky. Tam odpovídáte na každou otázku. Dopředu se pohybujete 

jen při správné odpovědi. Cílem je dostat se co nejdříve do středu. 

 PS  str. 46+47 

10. lekce – Amazing animals 

 nová slovní zásoba (přepsat do slovníčku) 

amazing emejzing úžasná 

leave lív list 

insects insekts hmyz 

meat mít maso 

whale vejl velryba 

penguin pingvin tučňák 

fly flaj létat 
snowy owl snouy avl sněžná sova 

polar bear poulr ber polární medvěd 

fruit bat frut bet kaloň 

hippo hipou hroch 

hot place hot plejs horká oblast (místo) 
grassland gráslend step (travnatá oblast) 

sea sí moře 

river rivr řeka 

forest forist les 

 

 pokud si jste některými slovíčky jistí, nemusíte je přepisovat do slovníčku 

 všimněte si: v textech je ,,It lives..“  ,,It eats..“   ,,swims..“  (Žije.., Jí…, Plave..) - když 
hovoříme o zvířeti (tzn. ve 3. osobě čísla jednotného) používáme zájmeno IT a  

přidáváme ke slovesu ,,s“ 

 uč. 48 – 50 – přečíst, co je možné - doplnit (ústně), vše si překládat, k poslechům se 
vrátíme ve škole 

 PS 48-51 



ČJ: Souhrnné procvičování podstatných jmen 

 PL (viz. příloha) 

 do sešitu uč. 82/9a, 83/2, 84/6 

Nové učivo: Slovesa – tvar určitý a neurčitý 

Slovesa = slova, která vyjadřují děj 

- pokud z tvaru slovesa DOKÁŽEME určit osobu, číslo a čas  

(např. spím = 1.os –JÁ, číslo jednotné, čas přítomný) – jedná se o tvar URČITÝ 

- pokud nelze určit os. č. a čas, sloveso je v základním tvaru = infinitivu, hovoříme o 

tvaru NEURČITÉM (např. spát, psát, uklízet, téci…) 

 

 vymysli a napiš do sešitu 10 sloves určitých a 10 sloves neurčitých (do sloupečků) 

 PS str. 24 celá 

 

Matematika: Vztahy mezi čísly, Práce s daty 

 Vztahy mezi čísly: PS 20 

 Práce s daty: uč. 97 – seznam se s pojmem PŘÍMÁ ÚMĚRNOST 

- v učebnici zjistíš, že přímá úměrnost je vztah mezi dvěma čísly (setkáváme se s ní 
například při nákupech, ale i v jiných oblastech života..zkus vymyslet, kde? Pomoci si 
můžeš slovíčky ČÍM…TÍM…např. čím více zasadím stromů, tím více mi naroste jablek, 
čím více vypěstuji jablek, tím více mohu upéct závinů, čím více lízátek si koupím, tím 
více peněz utratím…) nebo V březnu jsem si koupila 50 m gumičky na roušky. V dubnu 

jsem nakoupila dvakrát více metrů. Kolikrát více jsem musela zaplatit? – Ano, 

dvakrát! Koupila jsem si dvakrát více gumičky, tak musím i dvakrát více zaplatit. 

- PS 21+22 

- PL (DOBROVOLNÉ!!) – jen pro ty, kteří milují matematiku nebo matematika miluje 
je 

 

 

 



Přírodověda: Ekosystém park 

 prohlédni si uč. str. 50 (zakryj názvy živočichů a rostlin a zkus pojmenovat bez 
pomoci, odkryj a dostuduj) 

 Proveď zápis do sešitu 

Nadpis: Ekosystém park 

Doplň a přepiš (část odpovědí  najdeš  v uč. na str. 50-52):  

Park je uměle ……………………………………………………………. 

Slouží k ………………………………………………………………………. 

Nejbližší park je (popiš místo nebo napiš město) ……………………………………… 

Můžeme zde zahlédnout (vyber živočichy, které jsi již v parku viděl/a)……………………….. 

Rostou zde (napiš rostliny, které znáš) ……………………………………………………… 

Nevěděl/a-neznal/a jsem  (zde napište rostliny a živočichy, které jste neznali a dočetli 
jste se o nich v učebnici)………………………………………….. 

Nakresli 2 zástupce živočichů a 2 zástupce rostlin. 

 

Vlastivěda: Středověk – Příchod Slovanů 

- přečtěte si, kdo vytlačil Germány z našeho území a zajímavosti z jejich života  

(viz. příloha Slovanské osídlení) 

- shlédněte video (zájemci mohou zkusit zábavu pod videem) 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230007/ 

- PL Slované – vyplnit a vlepit do sešitu 

Praotec Čech 

Historické pověsti nám vyprávějí o minulosti naší země, o níž nemáme žádné písemné 
zprávy. Pro tyto příběhy nemáme z velké části důkazy. Lidé si je zpočátku předávali 
jen vyprávěním a později je začali lidé zapisovat do kronik. Jedna z těchto pověstí je o 
Praotci Čechovi, podle kterého pak lidé pojmenovali naší zemi. 

Podívejte se, jak to možná tenkrát bylo… 

- https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230008/ 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230007/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230008/


 


