
Učivo od 27.4. do 7.5.2020 

Český jazyk- zápis do sešitu: Přídavná jména přivlastňovací – jednotné číslo: 

-se  tvoří  od  podstatných  jmen  označujících  osoby, od vlastních  jmen osob  a zvířat 

koncovkami    -ův (-ova,-ovo),   -in (-ina,-ino).Skloňujeme je  podle   vzorů:otcův, 

matčin.     

Přídavná jména přivlastňovací – množné číslo: 

-u přídavných jmen přivlastňovacích  píšeme  v množném čísle v koncovce  měkké –i jen 

V 1. a 5.p.rodu mužského  životného (otcovi psi,matčini psi). 

V ostatních koncovkách mn.č.přídavných  jmen  přivlastňovacích   je –y nebo –ý. (V   7.p.mn.č. 

je koncovka –ými). 

Doplň  cvičení: Mánesov- obrazy,Honzov- sešity,Zbyňkov- nápady, králov- rádci,  stavitelov- plány, 

rybářov- úlovky,tátov- knihy,Hrubínov- verše, Petrov- holubi,Čtvrtkov- pohádky, Erbenov- pohádky, 

sousedov- psi,bratrov- kamarádi,  vodníkov- boty,  sousedov- slepice,Pavlov- soupeři, lékařov-  

pacienti,dědečkov- vnuci, u Alíkov- boudy, Nerudov-   básně,strýcov- sousedé. 

Učebnice  str.98, stupňování př. jmen-zápis do sešitu, přepsat  žlutou  tabulku. 

Cv.2a),3,4-napsat do sešitu. 

Matematika: učebnice str.95,cv.46,48, 

                         str.96 cv.3,4,5,    

                         str.97 cv.8,9,12,13-vypočítat vše do sešitu. 

Přírodověda :učebnice  str.64- stručný zápis do sešitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Souhrn učiva AJ – 27.4 – 7.5. 

Hello everybody, 

First let´s check your answers from your work book. 

PG.50 RESULTS 

Ex. 1 odpovědi se mohou lišit. 

1.There are books in front of the lamp. 2. There is a lamp behind the books. 3. 
There is a bed between the armchair and the bedside table. 4. There is an arm chair 



next to the bed. 5. There is a book in the bedside table. 6. There are slippers on the 

floor. 

Ex. 2 – to jste určitě zvládli dle své fantazie s použitím frází There is / There are. 

Ex. 3 - 2. Cinema, 3. Hospital 4. Theatre 5. Square 6. Museum 7. Swimming pool 

8. Bank 

Ex. 4 – kdo si udělal poslech – chválím, 3-bank, 4-museum, 5-supermarket, 6-

theatre, 7-school, 8- sports centre, 9- post office, 10-cafés, 11-bus stop, 12-hotel 

Ex. 5 – toto cvičení take záleželo na dřívějším poslechu.2. The park is between the 
church and the bank. 3- Yes, there is. 4-The post office is between the church and 

the cafés. 5-The station is opposite the hotel. 6- No, there isn´t. 7- No, there aren´t. 
8-The bank/museum is in front of the supermarket. 

Ex.6 – 2-Can you play the violin?, 3-Can your mother play a computer game? 4-

Can your dog sing a song? 5-Can Lily and Robbie ride bikes? 6-Can I carry this 
heavy bag? 7-Can we find the camera? 8-Can Peter run like the wind? 

2G, 3C, 4a, 5f, 6e, 7h, 8d 

I can … 

1-wadrobe, bed, lamp, chest of drawers 2- ´s, next, bank, opposite, are, post office, 

3-can, can´t, Can you speak, I can 

Učebnice- pg. 62 – do sešitu 

Ex. 1 Podívejte se na obrázek vedle a doplňte věty. 

Ex. 2 A - Spojte slova s misty, která vidíte na obrázku. 2B- Napište 6 vět s 
použitím slovíček v rámečcích podle obrázku. 

Ex. 3 Poslech, označ fajfkou co Ben umí a označ křížkem co neumí. 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

klikni na Page 62 / 3a 

Test níže , 

cv. 1 – přečtěte si text a odpovíte na otázky pod textem. Pokud napíšete správně 

větu máte 2 body, pokud jen správně odpovíte slovem máte 1 bod. 

cv.2 – doplníte chybějící písmenka – jsou to předložky. 



cv.3 – doplňte slovíčka z rámečku do správného sloupce – je to na jednotné a 

množné číslo 

cv. 4 - máte napsány věty, které mají chyby, vašim úkolem je ty chyby najít a 

opravit. Buď je tam slovíčko naví, ale pozor tam kde je NE – ta věta musí být 

záporná. 

cv.5 – spojíte slovíčka s obrázky 

cv.6 – máte napsanou větu a z možností vyberetu tu správnou, která se do věty 

hodí. 

cv.7 – pouze opět vyberete vhodnou možnost 

Omlouvám se za formu, jak to posílám, ale opravdu nejsem PC expert. Pokud máte 
možnost, můžete si vytisknout a vypracované ofotit můžete poslat mailem nebo 

přes messenger. Pokud nemáte možnost vytištění, napište do sešitu a OZNAČTE 

správně jednotlivá svičení, ať se v tom vyznám. 

Odpovědi čekám do 7.5. 

 


