
Domácí úkoly na týden 11.5.-15.5. 

ČESKÝ JAZYK 

UČ – Číslovky – str. 91/2 do seš. 

UČ – Slovesa – str. 91/ 2a do seš. 

PS – str. 58, 59 celé 

Zelený PS – str. 26/1,2,3 

 

MATEMATIKA 

UČ – 118/31 do seš. 

UČ – 119/35 do seš. (jen výpočet a odpovědi) 

Minutovky – 23/45c) , 24/47c) 

Dobrovolné pracovní listy  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRIE 

 
 

 



 
 

PRVOUKA 

UČ – str. 59 – PLAZI – pročíst a do sešitu prvouka opsat zápis z prezentace + nakreslit a popsat části 

těla (podle učebnice) 

UČ – str. 59 – PTÁCI – pročíst a do sešitu prvouka opsat zápis z prezentace + nakreslit ptáka nebo 

nalepit obrázek a popsat části těla (podle učebnice) 

Dobrovolné pracovní listy 

 

 



 
 

 
 

 

PÍSANKA – str. 20 celá 

 

ČÍTANKA – str. 100 – 101 

 

 



Angličtina 3. A 

21. část 

BODY 

1) V učebnici strana 34 zkus odpovídat podle obrázků: 

 *Has Nick got long hair? 

 No, he _____________. 

 *Has Jet got long brown hair? 

 Yes, she _____. 

 *Has Kat got dark hair? 

 _____, she _______. 

 *Has Spike got little eyes? 

 Yes, _____ ______. 

 *Have you got dark hair? 

 _____, I ________. 

Návrh odpovědí: Yes, I have. No, I haven't. Yes, he has. Yes, she has. No, he hasn't. No, she 

hasn't. 

 Učebnice strana 35 – hádanka z minulé části: It's number 7. 

 2) Zkus hádat dál podle zadání: 

 2 Has your favourite monster four arms? 

  Yes, it has. 

  Has it got long legs? 

  Yes, it has. 

  Has it got green arms?No, it hasn't. 

  It's number _____. 

 3 Has your favourite monster got four legs? 

  Yes, it has. 

  Hasit got long legs? 

  No, it hasn't. 

  Has it got red legs? 

  No, it hasn't. It's got purple legs. 

  It's number ______. 

 4 Has your favourite monster got four arms? 

  No, it hasn't. 

  Has it got blue arms? 

  No, it hasn't. 

  Has it got short arms? 

  Yes, it has. 

  It's number ______. 

 3) PS strana 35 – kontrola práce: 

 1 Has it got two mouths? 

 2 Has it got two/ three/ four noses?  Různá řešení... 

 3 Has it got little hands?    Otázek může být víc... 

 4 Has it got big feet?   Různé otázky... 

 Předkládám návrh otázek pro ty, kteří si neví rady. Šikulíni mohou vymslet jiné. Jen musí 

sedět odpověď. 

 A jde o procvičení otázek. 

 4) K hádankám v učebnici. Správné odpovědi – brouček 2, 8, 3. 

 5) K otázkám nahoře podle učebnice strana 34 

 No, he hasn't. Yes, she has. No, she hasn't. Yes, he has. Každý podle sebe – Yes, I have. No, I 

haven't. 



 

Angličtina 3. A 

22. část 

Četba s porozuměním 

 1) Učebnice strana 36 

 K textu si připoj 3 slovíčka ze slovníčku, strana 5, levý sloupec, třetí hodina 

 or, very, neck 

 Čti článek několikrát, abys četl/a plynule. Pak můžeš odpovídat na otázky pod textem. 

 Big Foot    The Loch Ness Monster 
 It has got long arms.   It has got long neck. 

 It has got long hair.   It has got little eyes. 

 It has got little head.   It has got little mouth. 

 It has got big hands.   It has got green body. 

  Tyto věty napiš do sešitu. 

 

 

23. část 

Samostatná práce 

 PS, strana 36, cvičení 5 

 PS, strana 37, cvičení 7, 8 

 Vezmi si papír, nakresli si svou příšerku, pojmenuj ji a popiš. Používej jen známé věty a 

slovíčka ze své slovní zásoby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 


