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Český 
jazyk

Učebnice 115 - 116 Cílem je s jistotou určovat počet vět 
v souvětí podle počtu základních 
skladebních dvojic, rozpoznávat 
v souvětích spojovací výrazy a 
zapisovat souvětí větnými vzorci.

Pořádně si přečti poučky na oranžovém podkladu.

Všechna cvičení do sešitu. (cv. 5 str. 116 můžeš přes folii)

Je to trochu víc psaní, ale je potřeba procvičit.

Zájemci o knihy za zvýhodněné ceny mohou využít následující nabídky: https://www.bookni.si nebo www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy 
Nabídka je obměňována. 
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Anglický 
jazyk

Učebnice  68 - 69 Cílem je zopakovat si přítomný 
průběhový čas – říkat, co se právě teď
děje. 
Zopakovat si rozkazovací způsob.

Nejdřív si napiš a nauč se slovíčka.
V 1. cvičení si přiřaď věty k obrázkům.
Ve 2. cvičení si zkus z textů k obrázkům ve cvičení 1 složit celé
věty – říct, kdo co dělá. Jména dětí jsou Peter a Clare.
Např.: 
Picture 1: Peter and Clare are eating, drinking and relaxing.
Picture 2: Peter and Clare are going home.
Picture 3: Peter and Clare are playing some games. Atd.

Všimni si, že když říkáme, že něco probíhá právě teď, přidáme 
k     běžnému slovesu tvar slovesa BÝT (v tomto případě ARE,   
protože se jedná o množné číslo – they are) + ke slovesu 
přidáme koncovku –ING. 
TOMU SE ŘÍKÁ PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (měli 
jsme ho např. v lekci 19, 22)

https://www.bookni.si/
http://www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy


Pokud nad tím kroutíš hlavou, nezoufej, budeme se tím zabývat
příští školní rok.

Ve cv. 3 si zopakuj názvy jídel a pití – ústně nebo přes folii.
Ve cv. 4. se opakuje rozkazovací způsob. Ten je jednoduchý!
Jako když hrajeme Simon says: stand up, sit down, … to jsou 
vlastě ty rozkazy. Takže ve cv. 4 – buy znamená kup!, slice 
znamená nakrájej atd.

Pracovní sešit 68 - 69 Cílem je procvičit si probranou lekci. Pozor na cvičení 2. Popisuješ narozeninovou párty – co se děje 
právě v okamžik, kdy to popisuješ, takže používáš přítomný 
průběhový čas. Například: My mum is preparing  food and 
drink. My friends are coming. Atd. 
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Matematika Početníček 40 Cílem je zopakovat jednotky délky.

Učebnice 87 - 88 Cílem ujasnit si a zopakovat jednotky 
hmotnosti a objemu.
Na další straně je cílem zopakovat si 
zápis, porovnávání a zaokrouhlování 
velkých čísel.

Cvičení si můžeš napsat do sešitu – nebo ústně s rodiči.

PS A 71 - 74 Procvičení učiva Po straně 87 v učebnici si hned udělej s. 71 v PSA a 30 v PSB, 
ať si procvičíš jednotky hmotnosti a objemu.

Pak si udělej strany 72, 73 v PSA – je to opakovací dvoustrana.
Nakonec si udělej s. 88 v učebnici a s. 74 v PS.

PS B 30 Procvičení jednotek
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ČAJS Učebnice 52 - 53 Cílem je uvědomit si rozdíl mezi 
vesnicí a městem, naučit se, jak města 
a vesnice vznikala. Seznámit se i 
s problémem stárnutí evropského 
obyvatelstva a s problematikou 
národnostních menšin. 

Pracovní sešit 40 - 41 Procvičení učiva

Zápis do sešitu:
ČESKÁ REPUBLIKA

Obyvatelstvo a sídla
Vznik měst: 

- Z bohatých, důležitých vesnic (především v úrodných údolích řek)
- V místech nálezů nerostných surovin (zakládali panovníci)
- Na křižovatkách obchodních cest (zakládali panovníci)

Dříve:
Vesnické obyvatelstvo bylo soustředěné na zemědělství. 
Ve městech se rozvíjela řemeslná výroba a obchod. 
V     současnosti:  
Zemědělstvím se živí malá část obyvatel ČR.
Větší část obyvatel pracuje v průmyslu.
Největší část obyvatel pracuje ve službách. 

Obyvatelstvo (populace) v ČR i v celé Evropě stárne – přibývá starších obyvatel (lidé se dožívají vyššího věku, je lepší lékařská péče).
V ČR žijí i lidé jiných národností než české. Např. Slováci, Ukrajinci, Romové, Poláci, Němci.
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Práce na 
počítači

malování - 
procvičování

------- práce s programem Malování  namaluj něco, někoho – co chceš

https://skolakov.eu/
www.onlinecviceni.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/  
https://junior.rozhlas.cz/
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