
Domácí úkoly 27.4.-1.5. 

 

MATEMATIKA 

Měli bychom rozumět dělení se zbytkem 2ma, tento týden si vyzkoušíme dělení 3 a 4. 

UČ – 114/12,13 projít ústně nebo na folii, 115/17,18 projít ústně nebo na folii 

Do sešitu – 115/20 překreslit tabulku (příkladů kolik se vleze) 

Minutovky – str. 23/45b), 23/46, 24/47a) 

Pracovní listy dělení 3 a 4  (posílám i řešení) 

Dobrovolný p.list str.6 (geometrii dole doporučuji vypracovat) a dobrovolný vybarvovací pracovní list 

 

GEOMETRIE 

Narýsovat do sešitu geo: 

Zadání: Narýsuj do sešitu dva kruhy. Jeden se středem S a poloměrem délky r = 4 cm. Druhý se 

středem K a poloměrem délky r = 6 cm. V obou kruzích vyznačte poloměry r a průměry d.  

 

ČESKÝ JAZYK 

Zkuste dětem nadiktovat diktát (mohou se na něj předem připravit) a pak prosím pošlete foto (Uč – 

str. 87/6a) 

UČ – str. 89/celá ústně – přídavná jména 

PS – str. 56 celá – cv. 4 vymyslet a nakreslit do sešitu 

Zelený PS – doplňovat průběžně strany 1-24 co chybí 

 

SLOH 

UČ – str. 88/projít ústně + cv.3 do sešitu sloh (snažit se psát krasopisně jako do písanky, držet se 

uvedené osnovy, vše co je v osnově se musí v textu objevit) 

 

PÍSANKA – dodělávat strany 17-18 z minula 

 

ČÍTANKA – str. 96-97 číst nahlas 

 

PRVOUKA 

UČ – pročíst str. 57 

Do sešitu udělat zápis podle prezentace 

Pracovní listy (oba str.51)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk – 3. A 

15. část 

The body rap 

 Než se pustíme do další lekce, připomínám, abyste pamatovali na slovíčka. V příští lekci jsou 

například barvy. A stále se opakuje sloveso být a mít. 

1) Víš, co znamená? 

___________I've got     1 Ne, nemám. 

___________he's got     2 Tady máš. 

___________she's got    3 Nemám žádného bratra. 

___________Have you got..?   4 Já mám 

___________Yes, I have.    5 Kolik máš bratrů? 

___________No, I haven't.    6 ona má 

___________Who's this?    7 Jsi připraven? 

___________It's me.     8 Nemám sestru. 

___________How many ..?    7 To jsem já. 

___________How many brothers have you got? 8 on má 

___________How many sisters have you got? 9 Máš..? 

___________I haven!t got a brother.   10 Kolik máš sester? 

___________I haven't got a sister.   11 Ano, mám. 

___________Here you are.    12  Kdo je to? 

___________Are you ready?    13 Kolik máš bratrů? 

___________What's this?    14 Jaká/ý je tvůj/ tvoje oblíbený/á ..? 

___________What's your favourite..?  15 What's this? 

Zkus si nejdříve doplnit čísla správného řešení, zkontrluj se slovníčkem nebo si podle něj 

doplň chybějící a pak si správné dvojice napiš do sešitu. 

 2) Zkus namalovat obličeje podle popisu: 

 A) It's me. My name is Ann.   B) He's Tom. 

 I've got long yellow hair.       He's got short brown hair. 

 I've got big blue yeys.   He's got brown eyes. 

 I've got little nose and red mouth.  He's got big nose and big mouth. 

 I've got glasses.    He's got big ears. 

 

16. část 

 1) Učebnice strana 34. prohlédni si horní obrázek. 2) Slovíčka najdeš ve slovníčku strana 4, 

pravý sloupec dole. 3) Do sešitu si nakresli postavu a šipkami k ní doplň názvy částí těla – 

jako v učebnici. 4) Pak si napiš každého slovíčka celý řádek, aby sis jej zapamatoval/a, jak se 

píše. 

5) PS: 34/ 1, doplň slova z nabídky na čince. 6) Nakonec si na sobě pojmenovávej jednotlivé 

části těla. Nakonec to předveď rodičům. 

 

17. část 

Písnička – učebnice starna 34 

 1) Ve slovníčku máš slova, která budeš potřebovat pro předvedení scénky. /klep/ = zatleskej, 

prostě klepni rukama, /wejv/ = zamávej, /kik/ = kopej, /stemp/ = zadupej. 

 Čti text písničky po slokách a zkoušej: 

 Máš dvě ruce   Máš dvě chodidla 

 tleskni rukama  zadupej jimi 

 

 Máš dvě paže   Máš hlavu 

 zamávej jimi   zakruť jí 

 

 Máš dvě nohy  Teď se rozvlňte (roztančete) celí 

 kopej nohama   jako Superstars. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 

 

  



  



 


