
Moje milé děti, 

doufám, že jste si užily krásné velikonoční svátky se všemi, které máte rády. Letos byl přestupný rok, 

a tak mohly šupat i dívky. Doufám, že toho využily.   

 Nyní nám nezbývá nic jiného, než se opět pustit do práce. Takže v učebnici českého jazyka na str. 161 

- 163  máte opakování sloves a jejich mluvnických kategorií. Kdo si nestihl vypracovat cvičení 

v pracovním sešitě na str. 32, tak si dodělejte. V pětiminutovkách si vypracujte str. 22, kde budete 

procvičovat shodu podmětu s přísudkem. Tentokrát to bude s podmětem rodu ženského a středního. 

Připomínám, že pokud je podmět rodu ženského, tak v přísudku píšeme Y a pokud je podmět rodu 

středního, tak v přísudku píšeme A. Nezapomeňte, že DĚTI jsou v množném čísle rodu ženského, 

takže Y. 

   Odkazy na on-line cvičení z Čj:  

ww.kaminet.cz/ces/pravopis/shodasouhrn.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/mne1.php                             

www.kaminet.cz/ces/pravopis/bepeve1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridt1.php                              

www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridm1.php 

www.kaminet.cz/ces/pravopis/vyjmsouhrn.php 

 

V on-line procvičování je stále nejpilnější Elinka – přes 70 cvičení; Natálka B., Natálka L., Matýsek L, 

Kamílek, Nikolka a Saša – přes 20 cvičení – chválím  

 

       V pracovním sešitě Aj si vypracujte do cvičného sešitu na str. 33 cvičení 3 a 4, kde si procvičíte 

předložky „on, at“. Předložku „on“ užíváme před dny „ on Sunday“ a předložku „at“ před časovým 

údajem „at six o´clock“.  

   Odkazy na on-line procvičování z Aj: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5435 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5440 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5488  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5527 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5502 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5533         

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5518 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5487 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5519 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5506 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5512 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5511 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5479 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5499 

 



 V zeměpisné vlastivědě si přečtěte na str. 57 Dánsko a do sešitu si udělejte zápis, do kterého si 

napište tučně vytištěný text. 

   Sedm dětí mi ještě nezaslalo vypracovaný test z vlastivědy! 

   V dějepisné vlastivědě si přečtěte str. 39 a do sešitu zapište: 

Sametová revoluce 

- 17.listopadu 1989 

- studenti pokojně protestovali proti komunistické straně a vládě 

- policie tvrdě zasáhla, lidé pobouřeni, většina občanů se ke studentům přidala 

- v prosinci 1989 komunistická vláda a prezident Gustav Husák odstoupili 

- skončila vláda komunistické strany, návrat k demokracii 

 

   Pokud byste něčemu nerozuměli, tak stále platí, že se se mnou můžete spojit po telefonu, 

Meesengeru nebo WhatsAppu. Ráda vám se vším poradím. Mějte se krásně a buďte zdrávi                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


