
Aktualizace z pondělí 30. března 2020 
 
Moji milí žáci,  
Posílám vám další úkoly: 
ČJ – procvičujte si v učebnici na str. 154/155 rozkazovací způsob 
PS – vypracujte si str. 31 
Pětiminutovky – vypracujte str.20 
 
AJ – zkuste si na fólii vypracovat v učebnici na str. 43/3b , 43/5a  po vypracování si 
zkontrolujte  
43/3b řešení: 2) go, 3) read, 4) get , 5) start, 6) také, 7) do 
43/5a řešení: před každé sloveso v závorce dáte zápor don´t 
Posílám vám odkaz na anglické video: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 
 
VL – přečíst si Rakousko na str.54/55, opsat modrý rámeček do sešitu a na str.56 si vypracujte 
test a pošlete mi výsledky na e-mail: duskovalen@seznam.cz napište vždy jen číslo otázky a 
k tomu a) b) c)… u poslední otázky napište A a k tomu stát …. Doufám, že za test budu 
rozdávat samé jedničky. Je to pro vás jednoduché, vše si vyhledáte v učebnici. 
Z dějepisné vlastivědy jsem Vám dala už v pátek na stránky školy zápis, který si opíšete do 
sešitu. 
Chválí vás za online procvičování, které mi posíláte na e-mail. Nejpilnější je Áďa, pak 
Fanoušek, za Fanouškem Elinka a Natálka B., ale také chválím Míšu, Nikolku a Honzíka K.. 
Pokud byste něčemu nerozuměli, tak se se mnou můžete spojit po telefonu, Meesengeru nebo 
WhatsAppu. Ráda vám se vším poradím. Mějte se krásně a buďte zdrávi ☺ 
 
 
Vlastivěda z 27. března: 
 
Děti, přečtěte si v učebnici dějepisné vlastivědy str.36 a 37 a opište si do sešitu „Vlastivěda 
D“ tento zápis: 
 Naše republika po válce 

- Československo se zmenšilo o Podkarpatskou Rus 

- Němci vystěhováni do Německa 

Totalita-období komunismu (1948 - 1989) 
-Edvard Beneš se vzdal funkce prezidenta 
-Klement Gottwald: prezident 
-zabaven soukromý majetek (znárodnění) 
-omezena svoboda lidí 
-omezeno cestování do západních států 
-povinné volby: jeden volební lístek se jmény členů KSČ 
 
 
 
Úkoly zadané v úterý 24. března 
 
Čj 
- procvičit ústně,nebo do cvič.sešitu minulý čas do str.154 
- pětiminutovky str.19 
- odkazy pro online procvičování: 

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



www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.php 
www.kaminet.cz/ces/pravopis/mne1.php 

 Moji milí žáci, vypracovaná cvičení z ČJ mi můžete posílat na email: 
duskovalen@seznam.cz , 
ať vidím, jak jste šikovní ☺ budu se těšit ☺ 
 
Vl 
-přečíst si Německo na str.52-53 a do sešitu opsat modrý rámeček. 
 
Aj – skupina p.u. Duškové 
-zkoušet si číst a překládat na str.42 
- odkazy na procvičování: 
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 
 
AJ – skupina p.u. Zuskové 
Milé děti,  
věřím, že lekci 4A jste zvládly hravě, určování času v angličtině není složité,  
pokud to někdo nepochopil a dělalo mu to obtíže, nic se neděje, vše znovu procvičíme, až se 
uvidíme. 
 
Dnes mám pro vás opět něco nového. V další lekci 4B se naučíme popisovat Váš den.  
Důležitá jsou slovesa, která vyjadřují běžnou činnost, myslím, že řadu z nich už znáte 
z předchozích hodin. Slovesa použijete tak, jak jsou v základním tvaru napsaná 
ve vašem pracovním sešitě – stačí jen přidat zájmeno „JÁ“ – anglicky „I“ a přidat třeba čas 
nebo jiný údaj.  
Např. I get up at seven o´clock. – tento čas se v angličtině nazývá PRESENT SIMPLE 
(přítomný čas prostý) a v angličtině se s ním vyjadřují informace, co děláme nebo neděláme 
běžně nebo každý den. Popisují takzvanou „Daily routine“ – denní činnost nebo režim nebo 
rutinu.  
 
Věty, jak mají vypadat, najdete v učebnici na straně 42. Stačí si je přečíst a obrázek napoví 
význam věty.  
 
Jaké jsou tedy úkoly? 
 
1)Slovíčka lekce 4B - najdete je v pracovním sešitě na straně 83 - přečíst, procvičit 
- jedná se o slovíčka popisující denní režim (rutinu) - co děláme každý den 



- odkaz na procvičení:  
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM 
 
 

2)Podle učebnice na straně 42 - na papír A4 popsat a nakreslit "My day" = Můj den 
                                                                                (myslím, když chodíte do školy  ) 
 
- místo kreslení můžete fotit  nebo natočit video a vytvořit prezentaci (v powerpointu nebo 
wordu) nebo krátký film (fantazii se meze nekladou) příklady najdete i na youtube – stačí 
zadat – My daily routine = Můj denní režim  a vybrat si.  
 
a)pokud budete fotit a vytvářet prezentaci – prosím věty v přítomném čase dopsat ke každé 
fotce 
b)pokud se budete filmovat, tak věty můžete rovnou namluvit, nebo je poté otitulkujete (to je 
opravdu složité, asi budete muset požádat někoho dospělého) 
c)nejjednodušší je nakreslit sám sebe (třeba jako komiks) a větu tam jednoduše napsat. 
Vyberte si, co zvládnete.  
 
 
Vaše práce mi můžete poslat na email: j.zuskova@seznam.cz, ráda Vám i poradím, kdyby byl  
s něčím problém, nebo mi práci odevzdáte ve škole. 
Těším se na Vaše práce, držím palce, ať se vše daří a moc Vás zdravím.  
 
                                                                                               Jitka Zusková 


