
Úkoly na období 1.–12. 4. 2020 

1. ročník ČaS: Mgr. Veronika Matějková 
Vyplnit obyčejnou tužkou: PS str. 37, 39, 40


2. ročník ČaS: Mgr. Veronika Matějková 
Vyplnit obyčejnou tužkou: PS str. 42, 43, 44


3. ročník ČaS: Mgr. Veronika Matějková 
Vyplnit obyčejnou tužkou: PS str. 37, 38. Pracujte s učebnicí na st. 38.

Doplňte poznámky: Půda - příloha 


1., 2., 3. ročník Čtení: Mgr. Veronika Matějková 
Čtenářské bingo - příloha


4. ročník Aj: Mgr. Veronika Matějková 
Doplnit PS do strany 37.

Pracovní listy jsou dobrovolné - příloha


5. ročník Aj: Mgr. Veronika Matějková 
Doplnit PS str. 27–28.

Sloveso HAVE GOT+ zápor HAVEN’ T GOT - příloha

Pracovní listy jsou dobrovolné - příloha




Anglický jazyk – 5. třída 

To have got negative – zápor 

I 

YOU  haven´t       got  

WE     

THEY      a book, a stereo, a pet. 

HE,SHE, IT hasn´t   got  

I haven´t got a brother. 

Já nemám bratra. 

He hasen´t got a sister. 

On nemá sestru. 

 



Čtenářské bingo – duben 
Jméno: ………………………………………. 

 

Čti pod stromem. Napiš báseň o 
svém oblíbeném 

zvířátku. 

Čti při svíčce. Napiš velikonoční 
pohlednici. 

Přečti si jednu 
pohádku. 

Čti se 
sourozencem 

(členem rodiny). 

Přečti si časopis 
pro děti. 

Čti v trávě. 

Čti o něčem, co tě 
zajímá. 

Čti text v cizím 
jazyce. 

Čti doma celé 
rodině. 

Přečti si o svém 
oblíbeném zvířeti. 

Napiš deset vět o 
svém oblíbeném 

koníčku. 

Čti venku na 
lavičce. 

ČTI doma 
mamince recept 

při vaření. 

Čti alespoň půl 
hodiny bez 
přestávky. 

 

Návrhy a připomínky: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodičů: …………………………… 

 

 

 

 



Vypracování: 

Žáci postupně vypracovávají úkoly čtenářského binga, vždy když splní úkol, vykreslí si jednotlivé pole. 
Políčka zvýrazněna tučně žák plní písemně na volný papír. Čtení v cizím jazyce plní pouze 3. třída. 
Úkol je splněn, pokud žák vyplní alespoň 14 políček (1. a 2. třída plní 10 polí).  Do pole připomínky 
prosím vypište další návrhy, kde bychom mohli číst J. 



Člověk a svět – 3. třída 

Půda  

(učebnice str. 38, pracovní sešit str.37, 38, 39) 

- na povrchu obalu Země 
- svrchní část – ornice 
- spodní část – málo humusu 
- humus – nejúrodnější část půdy, odumřelé části rostlin a živočichů 
- získání půdy – kácení lesů (ubývá deštných pralesů – plíce planety)  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 



 


