
Ahoj, posílám práci na další týden, jsou to vlastně jen tři pracovní dny, protože 

ve čtvrtek 9. dubna měly začít velikonoční prázdniny a v pátek 10. dubna je 

státní svátek, pojmenovaný Velký pátek. Hezké Velikonoce!!! 

  

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. DUBEN – 8. DUBEN 

MATEMATIKA 

V matematice začneme procvičovat ze třetího dílu, připrav si červenou učebnici! 

3/3 Sečti písemně – sčítance zapiš pečlivě pod sebe do M–Š, sem zapiš výsledky, 

POZOR! čísla zapisuj hezky odděleně na skupiny po třech číslicích! POČÍTEJ 

PÍSEMNĚ!!! AŽ ZKOUŠKU UDĚLEJ S KALKULAČKOU!    

a) 19 595     b) 

c)      d) 

e)      f) 

 

4/9   <  <  <  <  < 

 

4/11 Nápovědu máš v růžové tabulce nad cvičením! 

45 902 = 

1 166 374 = 

 

507 831 = 



370 209 = 

5/13 Neopisuj zadání, napiš rovnou čísla, POZOR na správné rozdělení po třech! 

 

 

5/14 

 tuny na desetitisíce na tisíce 

jablka 244 096   

hrušky   22 982   

broskve     8 560   

meruňky     5 800   

třešně   18 431   

švestky   15 081   

 

5/19 Vyděl písemně do M-Š, sem zapiš výsledky: 

ZKOUŠKU UDĚLEJ NA KALKULAČCE, NEJDŘÍVE VYNÁSOB VÝSLEDEK 

DĚLITELEM, POTOM PŘIČTI ZBYTEK. 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

6. – 8. duben 

Přečti si v učebnici str. 38 a 39 

Přepiš text do sešitu, nezapomeň doplnit vhodná slova. 

ŽIVOČICHOVÉ NA JAŘE 

- živočichové opouštějí --------------- a vydávají se za ---------------------- 

- většina živočichů vyvádí svá ------------------------ 

- mláďata savců se ------------------------ 

- mláďata ptáků, plazů, obojživelníků, ryb, hmyzu se --------------------------- 



- ptáci hnízdí 

Vyber si jeden obrázek hnízda (str. 38) a nakresli do sešitu.   

 

ČESKÝ JAZYK 

V čítance na str. 104 si přečti básničku a doplň tabulku: 

PODMĚT  PŘÍSUDEK UKAŽ NA 

PODMĚT 

v množ. čísle 

PŘÍSUDEK, čas 

min. 

vrabci si koupou TI vrabci si koupali 

káča se točí   

housata byla   

slunko otvírá   

žežulky si povídají   

vrátka jsou   
 

Tomu se říká SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, VZPOMÍNÁŠ??? 

 

učebnice ČJ 122/1 pečlivě si přečti text a doplň tabulku, začni přísudkem = 

sloveso, potom se zeptej KDO? CO? a zapiš do tabulky podmět, ukaž na podmět a 

zapiš, zkontroluj si y/y nebo i/i! 

PŘÍSUDEK PODMĚT UKAŽ y/y ??? i/i 

se blížily dostihy TY y/y 

vběhli    

    

    

    

    

    

    

 

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ 



Přečti si ukázku z knihy Děsivé dějiny v čítance na str. 128 - 131 a odpověz na 

otázky: 

1. Uměli Keltové vyrábět šperky? 

2. Používali Keltové zip? 

3. Koupali se Keltové sedmkrát týdně? 

4. Měli Keltové několikapokojové domy? 

5. Keltové „platili“ železnými tyčemi? 

6. Vyměňovali Keltové otroky za pivko? 

7. Používali Keltové příbor? 

8. Lovili Keltové pomocí pušek? 

 

ANGLIČTINA 

HAPPY EASTER!!! 

Přečti si anglickou velikonoční říkanku v učebnici na str. 70 

POZOR!  SAYS se vyslovuje SES a znamená to ŘÍKÁ 

  SMILES se vyslovuje SMAJLZ a znamená to SE SMĚJE 

  MEANS se vyslovuje MÍNZ a znamená to  ZNAMENÁ 

  HOPE se vyslovuje HAUP a znamená to NADĚJE 

  FOR ALL US se vyslovuje FÓ OL AS a znamená to PRO NÁS 

VŠECHNY 

  FOR EVERYONE se vyslovuje FÓ EVRIWAN a znamená to PRO 

KAŽDÉHO 

Doplň tabulky s velikonočními a jarními slovíčky: 

jaro  

slunce  



tráva  

květina  

ptáček  

holka  

                

Velikonoce  

vajíčka  

kuře  

králík  

čokoláda  

kluk  

 

PRACOVKY 

učebnice angličtiny str. 70 – vyrob velikonoční přání 

 


