
Český jazyk: učebnice str. 168 cv. 4 a,b    169/5a…. všechna tři cvičení opsat a podtrhnout pouze 

základní skladební dvojice 

Několikanásobný podmět je, když je několik podmětů. (Jirka, Honza a David stojí před domem) 

Pracovní sešit str. 36/3 …V první větě je přísudek slétali a podmět ptáci, nahradíme podmět 

podmětem několikanásobným…..ptáci – vrabci, kosi a holubi. Celé věty s několikanásobnými 

podměty napiš na řádky. Pokud budete mít hotovo, můžete prohlédnout oranž. pravopisné 

pětiminutovky od str.1 do str.20, od 28 do 51 a udělat to, co ti chybí.(nedělej str.21-27, 52-54) 

Matematika: vypracuj dle svých možností cvičení v pracovním sešitě ze stran 14, 15, 16,17, 

Někomu dělají problémy převody jednotek. Je možné se podívat na youtube: např. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUhTjbJmCfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8e7FSWJIq7U 

Přírodověda: (Pokračujte v těchto výpiscích) 

Sluch: (nakreslit obrázek z učebnice str.62 nebo tento) 

 

Ucho se skládá ze tří částí: -     vnější (zachycuje zvuk)  – ušní boltec, zvukovod, končí bubínkem  

- střední ( zesiluje zvuk)-  začíná bubínkem, sluchové kůstky(kladívko, 

kovadlinka, třmínek), Eustachova trubice 

- vnitřní ( odtud vede sluchový nerv podněty do mozku) – polokruhovité 

kanálky, hlemýžď, rovnovážné ústrojí 

Čich:   -  orgán čichu se nachází v nose (čichové buňky) 

           -  rozeznáváme různé pachy a vůně  

Chuť:  (jazyk - chutě - obrázek si nakresli podle knihy str.63) 

- orgán chuti je jazyk s chuťovými pohárky 

- čtyři základní druhy chutí: sladkost, slanost, hořkost, kyselost 



Vlastivěda zeměpis: udělej si test na str. 56 

Rusko: (nakresli si vlajku Ruska) 

- největší stát světa 

-leží na území Evropy i Asie 

. území Ruska ležící v Asii se nazývá Sibiř 

- obrovské zásoby ropy a zemního plynu 

Hlavní město :  Moskva 

Další města- Petrohrad, Novosibirsk, Volgograd 

Vodstvo – ř. Volha, slané jezero – Kaspické moře, sladkovodní jezero – Bajkal(nejhlubší jezero světa) 

Pozoruhodnosti - chrám Vasila Blaženého 

 

Vlastivěda dějepis: opakuj si učivo, další kapitolku až příští týden 

Anglický jazyk:  

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz 

jmeno anglictinaonline, heslo ucimesespolu 

 

Anglický jazyk skupiny J. Zuskové: 

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 

 

 


