
 

Český jazyk: 

1. Všichni žáci zopakovali vyjmenovaná slova a přídavná jména na stránkách moje čeština, 

ale ne všichni mi poslali výsledky práce. 

2. Zájmena měla být napsána do sešitu-v příloze posílám tabulku, kterou si mohou žáci 

nalepit nebo doplnit své zápisky v sešitu.  

Z učebnice str. 109/3 - čtení textu Hra. Určit ústně tučně vytištěná slova-druhy zájmen a 

přečíst zásobník informací. 

cv. 110/5 - napsat do sešitu + určit zájmena 

cv. 111/8 f - napsat do sešitu skloňování zájmen já, ty, se + najít v textu + 112/9 

3. Žáci si mohli vyzkoušet diktáty na stránkách www.umimecesky.cz. Je dobré trénovat, 

pokud jste ještě nedělali a poslat výsledek. 

4. Pošlete referát o knize. 

 

Matematika: 

1. Žáci dostali odkaz na Matýskovu matematiku kvůli vysvětlení učiva. Pokračujeme v 

učebnici s odčítáním des. čísel: 

50/2,3,5,  51/ 6,8,9,10,11,12 - napsat do sešitu 

2. Zaokrouhlování des. čísel: 

52/1,2,6 - přečíst rámeček a napsat do sešitu. 

 

Anglický jazyk: 

1. Opakovali jsme věty v přítomném čase prostém. Poslala jsem v příloze 5 sérií po 10 větách. 

Dostala jsem jen velmi málo úkolů! Zkuste dodat co nejdříve. 

2. Zápis slovíček z 5. lekce 76/5A 

3. Text z učebnice 50/1 - překlad slovesa can - umím něco udělat nebo můžu něco udělat, 

can´t - neumím, nemůžu.  

PS doplnit 44/1,2 45/3  

 

4. Posílám video s vysvětlením: 

https://www.youtube.com/watch?v=MZubxnZ4uZY 

 

5. Odkaz na Gogovu angličtinu: 

https://www.youtube.com/watch?v=crdH82Malrw 

 

 

Vlastivěda: 

V prezentacích o M. Terezii jste se většinou zmínili o jejím synovi Josefovi II. Doporučuji 

přečíst učebnici str.18-21 

Napište mi, proč byl osvícený panovník? Co zrušil? Proč jej měli lidé v Čechách rádi? Co 

museli lidé odevzdávat a komu? 

Nakreslete, jak vypadaly domy na venkově + venkovany + pod obrázek popište venkovské 

zvyky, jídlo, oblečení (velikonoce, vánoce) - popsat perem, kreslit tužkou nebo pastelkami. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZubxnZ4uZY
https://www.youtube.com/watch?v=crdH82Malrw


Příloha: 

druhy zájmen  

osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se 

přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj 

ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám 

tázací kdo, co, jaký, který, čí 

vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž 

neurčitá 

někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, 

cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, 

ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, 

všechen… 

záporná nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 

 

 

 


