
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA     25. KVĚTNA – 29. KVĚTNA 

MATEMATIKA 

učebnice str. 29/5, 30/11, 46/8, 49/2 –odpověď, 49/5 - odpověď 

31/1, 31/2, 31/5, 6/2, 6/3, 6/5 

ČESKÝ JAZYK 

učebnice str. 46/1 – vypiš slova s vynechávkou, 46/1 e), 46/1 f), 46/1 g),  

46/3 – přepiš cvičení, vypiš slovesné tvary a urči ČAS 

123/5 přepiš cvičení 

125/9 a), b), c) – přepiš cvičení, 125/9 a), b) – vypiš základní stavební dvojice = podmět a 

přísudek 

ANGLIČTINA 

učebnice str. 41 – pečlivě čti text, najdi věty a přelož: 

Ne, nemám. 

Vy máte moje oblečení! 

Čí je to klobouk? 

Ona je klaun. 

Velmi zuřím. 

Obleč si toto sako. 

Pojďme najít Wibble! 

Dej mi tu hloupou masku! 

44/ doplň tabulku 

46/ Read and choose: opiš otázky a dopiš písmeno správného obrázku 

50/ Read and match: napiš číslo obrázku a připiš správný text 

54/ Read and match: napiš písmeno obrázku a připiš správné jméno 

54/ Answer the questions: napiš číslo otázky a připiš YES/NO 

58 – přečti si text  



PŘÍRODOVĚDA                                                                    

Prohlédni si obrázky a přečti si o hmyzu: str. 13/ mandelinka, 15/ vážka, komár, 20/ klíště, 

obaleč, lýkožrout, 21/ mravenec, 26/ přezimování – hmyz, 47/ hmyz 

zapiš do sešitu: 

HMYZ 

- jsou to bezobratlí živočichové 

- je to nejpočetnější skupina živočichů 

- tělo se skládá z hlavy, hrudi, zadečku, tří párů končetin, na hlavě jsou tykadla 

- tykadla jsou orgán čichu a hmatu 

nakresli a popiš obrázek mravence (hlava, hruď, zadeček, tykadla, končetiny)  učebnice str. 40 

 

Podívej se na prezentaci: http://www.zslk.cz/Hmyz.pdf 

https://dum.rvp.cz/materialy/hmyz-3.html 

 

 

 

 

 

http://www.zslk.cz/Hmyz.pdf
https://dum.rvp.cz/materialy/hmyz-3.html


Vypracuj a přines v pátek 29. května                                                                                    PL 9 

********* Doplň písmena do slov a napiš ke každé skupině jeden způsob pohybu: 

1. R__B__  

2. O__OJŽ__VELN__C_ 

3. P__Á__I  

4. __LAZ__                                                                                                                     PL9/2 

5. S__VC_ 

6. HM__Z  

*********V lese žije velké množství živočichů. Rozděl živočichy do skupin: 

savci:  

 

ptáci:  

 

plazi:  

 

bezobratlí: 

 

kuna lesní, zmije obecná, výr velký, mravenec lesní, kukačka obecná, srnec obecný, lýkožrout 

smrkový, strakapoud velký, prase divoké, veverka obecná, klíště obecné, jelen evropský, sojka 

obecná, jezevec lesní, ještěrka obecná 

 

 

 

 

 


