
Pondělí 6. dubna 

Moji milí žáci,  

chválím vás za vypracování testu z vlastivědy, ale od 9 z vás mi ještě nedorazil a jeden mi dorazil bez 

podpisu. Věřím, že vše brzy napravíte. Známky jsem vám poslala do e-mailu. Někteří si málo 

procvičujete on-line cvičení z Čj. Byla bych ráda, kdybyste si procvičovali každý den. Stále vám to 

bude nabízet nová a nová cvičení. Moc chválím Elinku, ta mi  už poslala 34 cvičení; Natálka L. 

vypracovala 15 cvičení a  Matýsek L. 12 ☺ 

ČJ – procvičujte si v učebnici na str. 156/158 podmiňovací způsob 

PS – vypracujte si str. 32 

Pětiminutovky – vypracujte str.21, kde si budete procvičovat shodu podmětu s přísudkem v mužském 

rodě. Musíte si vždy uvědomit, zda je podmět rodu mužského životného – i, nebo neživotného – y. 

 

AJ – zkuste si v učebnici přečíst a přeložit věty na str.43/6 a na str.44/1 si zopakujte slovní zásobu 

(sport a zájmové činnosti) 

Zkoušejte si i  on-line procvičování dle odkazů, které jsem vám již zaslala. 

 

VL zeměpisná - přečtěte si na str.57 Rusko a do sešitu si udělejte zápis, do kterého si napište tučně 

vytištěný text 

Z dějepisné vlastivědy si přečtěte str. 38 a do sešitu zapište: 

ROK 1968 

- vládu kritizovalo stále víc lidí 

- 21.srpna 1968 k nám Sovětský svaz poslal vojáky a tanky 

- obnovena nedemokratická vláda 

- většina lidí se s vládou komunistů smířila 

- někteří emigrovali do západních států 

 

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 ☺ 

 

AJ – p.u. Zusková 

Zdravím Vás milé děti,  

děkuji za zaslané prezentace a moc chválím za jejich vypracování. Vy, co jste se doposud neozvali, 

věřím, že jste s úkolem problém neměli.  

Dnešní práce bude opakovací a něco málo nového: 

1)stále procvičujte slovíčka z lekcí 4A a 4B (pracovní sešit str. 83) 

2)v pracovním sešitě na straně 34 si na papír nebo do jakéhokoliv starého sešitu vypracujte 



cvičení 2 – zde doplňujete vhodná slovesa podle obrázku. 

3)v učebnici na straně 43 se učíme ve větách v přítomném čase tvořit ZÁPOR.  

ZÁPOR v přítomném čase se tvoří velice jednoduše: mezi podmět a sloveso se vloží „DON´T“ (= do 

not), výslovnost je stejná, např. 

 I don´t get up at 7 o´clock. (Já nevstávám v 7 hodin) 

 Lessons don´t start at 8 o´clock.  (Hodiny nezačínají v 8 hodin).  

Jako trénink zkuste opět na papír cvič. v učebnici str. 43/5a - doplňujete „don´t + sloveso ze závorky“ 

                                                                          V pracovní sešitě 35/3 podle 1. věty 

 

Shrnutí:  

1)opakování – slovíček 4A,4B - ústně 

2)opakování – na papír: pracovní sešit 34/2 

3)nová látka – zápor: učebnice 43/5a, pracovní sešit 35/3 

4)odkaz za zábavné procvičení angličtiny, vyberte si téma jakékoliv: https://www.umimeanglicky.cz/ 

 

Pochlubte se, jak Vám práce jde, napište, i když s ničím problém nemáte, prostě dejte vědět, jak se 

máte a že se na tu angličtinu občas i podíváte ☺ Těším se na email od Vás  a zde je ještě jednou ten 

můj: j.zuskova@seznam.cz 

 

                                                                                    


