
Domácí výuka  od    14. 4.  –17. 4 . 

ČJ     Rod mužský – opakování  

        uč.  s. 93/3 , 4   do sešitu 

         uč.   s. 93 / žlutá tabulka – zapiš si do sešitu: 

           !!!     1.p.č.j   soudce               letec (muž) 

                     5.p.č.j.  soudce !             letče! 

           uč. s. 94/1 ústně doplň koncovky a zazpívej si písničku: 

           uč. s. 94/2 věty do sešitu 

           uč. 96/1, 2 pracuj podle zadání 

       DEŠTNÍK  s. 28, 29 / doplňuj podle zadání  

 

M   PROCVIČOVÁNÍ 

      uč.  s. 103 / 22 – sčítej na pruh papíru 

                      / 22 a,b,  + 23, 24, 26 slovní úlohy do sešitu – výpočet + odpověď 

               s. 103 / 27 do sešitu podle vzoru: 176 : 4 = (160 : 4 ) + ( 16 : 4 ) = 40 + 4 = 44 

               s. 103/ 28, 29 výpočet + odpověď  

              s. 104/  30, 31, 32  

 

VL    Liberecký kraj – opakování  s. 18,19 

        Nové: Královéhradecký kraj s. 20 , 21 

                   přečíst + podívej se na obrázky 

                   zápis do sešitu: podle učebnice  vypsat tučně vytištěné : 

                  poloha, povrch, vodstvo, zemědělství, průmysl (posílám také v příloze) 

                 doplň slepu mapku podle uč. s. 20 

 

 



Souhrn učiva 14.4. – 17.4. 

 

Tento týden pomalinku začneme druhou unit. V této lekci si znovu připomeneme sloveso 

být. Možná si vzpomínáte, že jsme se s ním už seznámili a víme, že nám mění tvar. (am, is, 

are) – to ale až později.  

Bojovka na tento týden bude pracovat se státy a městy, které máme uvedené v učebnici.  

1. Nejprve nalistujeme pracovní sešit na str. 81, teď najdeme slovíčka 2 Friends and 

family (kamarádi a rodina), slovíčka začínají  A      Where are you from?  - tuto větu 

prosím do sešitu a znamená Odkud jsi? A hned pod to odpověď   I´m from…….   Jsem 

z…    Slovíčka hned pod tím přeskočíme a podíváme se na odstavec Countries and 

cities – země a města. Zde máme 21 nových slovíček /země a města/ až na dva státy 

vaší bojovkou bude zapsat do sešitu do prvního sloupečku, který nadepíšete 

COUNTRY všechny země, které tu najdete a do druhého sloupečku nadepsaném CITY 

napíšete město, které k té dané zemi patří. Upozorňuji, že dva státy nemají 

město.(najdi na internet jejich hlavní město, ale musí to být v AJ – použij překladač) , 

takže teď se nám ta angličtina proplétá se zeměpisem  

2. Učebnice str. 16 cv. 1  jde o cvičení s výslovností zemí: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Str. 16/ 2b v tomto odkaze najdete klíč k vašemu řešení z pracovního sešitu: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs  

3. PS str. 12/1,2,3 
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