
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 30. BŘEZEN – 3. DUBEN 

MATEMATIKA 

4/10 napiš odpověď 

 

5/15 napiš odpověď 

 

6/17 největší 

 nejmenší 

 rozdíl 

6/23 napiš odpověď 

 

8/9 napiš odpověď 

 

9/19 napiš odpovědi 

 

11/5 4 199 ≐ 

 1 061 396 ≐ 

 522 423 ≐ 

 521 285 ≐ 

 540 111 ≐ 

 

11/14 vypočítej a proveď zkoušku do sešitu M - Š 

sem napiš výsledky: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

PŘÍRODOVĚDA 

1.  



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. Proces, při kterém živé organismy přijímají kyslík a vylučují oxid 

uhličitý. (6 písmen) 

2. Pevné skupenství vody. (3 písmena) 

3. Živočich, který se živí jinými živočichy. (10 písmen) 

4. Domácí zvíře, které nám dává mléko. (5 písmen) 

5. Zkratka zoologické zahrady. (3 písmena) 

6. Proces, při kterém rostliny vyrábějí z látek neústrojných látky ústrojné. (11 písmen) 

7. Organismy dělíme do tří skupin, na rostliny, živočichy a …………………… (5 písmen) 

8. Živočich, který se živí rostlinami. (10 písmen)  

***V textu jsou slova, která označují součásti živé nebo neživé přírody: 

O prázdninách jsem jela na letní tábor do Jeseníků. Celé dva týdny bylo krásně a 

svítilo slunce. S vedoucími jsme chodili sbírat houby. Světlo bylo ráno už kolem 

páté hodiny, takže jsme hned vyráželi na sběr hub. Vzduch byl ale ještě chladný. 

Půda byla na některých místech rozměklá, stály na ní kaluže vody, takže jsme 

mohli pozorovat stopy různých živočichů. Nasbírala jsem si rostliny, které jsem 

si potom doma nalepila do herbáře. Protože bratr sbírá nerosty a horniny, 

přivezla jsem mu také pár kousků. V táborovém bazénu byla stále teplá voda, 

takže jsme se mohli koupat každý den. Tábor byl skvělý a už se těším, až příští 

rok pojedu zase. 

***Pracuj dále se slovy, které jsi vyhledal/a v předchozím textu. Rozděl je správně na skupiny živé  

a neživé přírody. 



živá příroda: 

neživá příroda: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČESKÝ JAZYK 

12/1 pečlivě si přečti text, vyber z textu a zapiš ke každému slovnímu druhu 1, 2, 3 slova 

podstatná jména č. j.:    

přídavná jména:    

zájmena:    

číslovky:    

slovesa:    

příslovce:    

podstatná jména č. mn.:    

spojky:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

16/1 pečlivě si přečti text, vyber z textu a zapiš ke každému slovesnému času správný slovesný 

tvar POZOR NA ZVRATNÁ SLOVESA!  

čas přít.    xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

čas bud.  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

čas min.         

 

18/1 pečlivě si přečti text, urči a zapiš mluvnické kategorie podstatných jmen /PÁD, ČÍSLO, 

ROD, VZOR/ 

 PÁD ČÍSLO ROD VZOR 

přístavu     

pokladny     

důstojník     

poklady     

lodi     

přístavu     

pohlednici     

postavu     

obdivem     

sen     

Tomáš     

 

19/1e 



 

20/4 přepiš do Čj – Š  

 

105/3     MNOŽNÉ ČÍSLO!!!!! 

VZOR        KDO?CO?     vidím KOHO?CO? s KÝM?ČÍM? 

hrad sraz srazy srazy se srazy 

 stavitel    

 dopis    

 pero    

 postel    

 dravec    

 dílo    

 učitel    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANGLIČTINA 

********HELLO!!! 

1. Napiš o sobě 5 vět, PIŠ DLOUHÉ TVARY, NE ZKRÁCENÉ!!! 

 

 

 

 

2. Napiš 6 slov ke každému tématu 

BARVY       

ČÍSLA       

ZVÍŘATA 

NA FARMĚ 

      

ZVÍŘATA 

SAFARI 

      

VĚCI V 

AKTOVCE 

      

VĚCI VE 

TVÉM 

POKOJI 

      

RODINA       



OBLEČENÍ       

 

3. přelož věty – PIŠ DLOUHÉ TVARY, NE ZKRÁCENÉ!!! 

Já jsem bláznivý/á. 

Moje maminka je hezká. 

Já mám dva malé králíky. 

Spike má zelenou žábu. 

Já mám rád jablka. 

Kat má ráda pomeranče. 

Osm slonů je šťastných. 

 

*******************GOOD BYE!!! 
 


