
Dobrý den, 

děkuji všem, kteří poctivě plní zadané úkoly. Je vidět, že mnozí z Vás máte doma podporu celé rodiny. 

Bylo to vidět na rodokmenu, který byl u všech skvělý. Posílám další úkoly pro rozvoj chytrých hlav. 

Úkoly mi posílejte do příštího čtvrtka 23. 4. 2020. 

 

český jazyk-Úkolem z minulého zadání bylo naučit se nazpaměť zájmena. Procvičíte je na stránkách 

ze ZŠ Lukavice, uděláte si cvičení 1-8 (pro rychlíky doporučuji udělat všechna cvičení do 23) 

http://patak.chytrak.cz/2017/08/08/zajmena/ 

a doplníte test, bude hned zkontrolovaný, takže stačí napsat, jak jste dopadli 

http://patak.chytrak.cz/cestina/cj_ctvrtleti_3.htm 

 

matematika-Sčítání a odčítání desetinných čísel už pro Vás není žádný problém. Mnozí jste si 

procvičili na stránkách Matýskova matematika. Někteří z Vás mají potíže se psaním desetinných čárek 

a dodržením míst pod sebou.  

Vypracujte cvičení na str. 55/1,2,3,4,5,7,10,12 a opakování str. 57 a 58 celou stranu. Nejdůležitější 

úkol z matematiky pro tento a příští týden je: vyzvednout si 3. díl matematiky na vrátnici naší školy. 

Dopoledne od 8.00 do 12. hod Vám určitě někdo otevře. Učebnice jsou připraveny na stolku u dveří. 

 

vlastivěda-Všude, kam se podíváte, tak nás pronásleduje technika. Kdybychom spočetli všechny 

nástroje, přístroje a různá zařízení, která máme doma, tak bychom se velmi divili... Dnešní téma se 

týká vynálezů z 18., 19. a začátku 20. století, které byly základem pro rozvoj společnosti. Toto téma 

máme v učebnici na str. 22-23.  

Do sešitu napíšete nadpis vynálezy a vypíšete k nim rok a vynálezce těchto strojů (většinu z nich 

objevíte v ukázkách a pokud ne, tak se podívejte na wikipedii): 

parní stroj, lokomotiva, parník, lodní šroub, ruchadlo, bleskosvod, osvětlení, telefon, žárovka, 

tramvaj, automobil. Na závěr si vyberete jeden vynález-nakreslíte jej a popíšete, jak nebo kde jej dnes 

používáme. 

Prohlédněte si ukázku ze seriálu Dějiny udatného českého národa, části 79, 80, 81 a 90, které se týkají 

vynálezů a rozvoje průmyslu v Českých zemích i ve světě. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo 

Dále se podívejte na stránky z vlastivědy-tyto stránky jsou za sebou, takže můžete pokračovat pomocí 

šipek až po stranu, kde je popsán vynález automobilu: 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/ 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/manufaktura/ 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/textilni-tovarny/   

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/parnik/ 
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http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/rozvoj-podnikani/ 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/parni-lokomotiva/ 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/zeleznice/ 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/tramvaj/ 

http://historie.lusa.cz/stoleti-pary-a-elektriny/automobily/   

Pro nadšence historie a nadané žáky mám tady ještě jeden úkol: 

http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/para_ukoly.pdf 

 

anglický jazyk-Čeká nás další lekce o popisu domu, pokojích a nábytku. Slovní zásobu najdete v PS str. 

76/5B zapište si do slovníčku a zkuste doplnit PS str. 46, v učebnici je popis domu na str. 52 - přečtěte 

a přeložte pro sebe (nemusí být písemně!). 

 

hudební výchova-Vzhledem k tomu, že je potřeba rozvíjet i své hlasové ústrojí, tak se můžete naučit 

píseň, která se váže k cestování a velmi dobře trénuje líné pusy... 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/pacifik/velrybarska-vyprava-64561 

Hezký den, 

Hana Řepková 
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