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M
UČ 74, 75

jednotky hmotnosti a objemu

- vyhledat a setřídit údaje týkající se
objemu a  hmotnosti

- sestavit s  údaji jednoduchou tabulku
- převádět jednotky     objemu a hmotnosti

- uvědomit si vztah mezi 
objemem a hmotností

- přečti si úvodní text na str.74
- co je OBJEM + základní jednotka
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ 
https://www.youtube.com/watch?v=WF1_8BdUlXY 
- co je HMOTNOST + základní jednotka
https://www.youtube.com/watch?v=E4ed9rUUfQg 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KXqtxuqto 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhCSUe3DIOI 
https://www.youtube.com/watch?v=h9t9hWvT_4Q 
https://www.youtube.com/watch?v=aHQGz5JMcyQ 
- projít a vyzkoušet základní převody jednotek (objem i hmotnost)
  (pracujete v SI soustavě = mezinárodní systém jednotek)
   procházejte obě tabulky, zkoušejte převody, vyrobte si pomůcku…
- uvědomte si vztahy mezi jednotkami objemu a hmotnosti
   (1dm3 = 1 l)
- pro zajímavost se seznamte s některými starými jednotkami 
   (neučte se je, použijte při výpočtu cv. z učebnice, zajímavost)
- kdo chce, zkusí cv. 1 – 9 
   (nebojte se, je tu popsán přesně krok za krokem = skvělé na porozumění)

PSA 69 jednotky hmotnosti, objemu cvičení 1 – 3 (pošli ke konzultaci)

PSB 26 jednotky hmotnosti a obsahu vypracuj cv. 1 – 6 (8.kapitola) – pošli ke konzultaci

početníček 51/ 2 jednotky hmotnosti a obsahu čistě počtářské procvičování – pošli ke konzultaci

https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ
https://www.youtube.com/watch?v=aHQGz5JMcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=h9t9hWvT_4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZhCSUe3DIOI
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KXqtxuqto
https://www.youtube.com/watch?v=E4ed9rUUfQg
https://www.youtube.com/watch?v=WF1_8BdUlXY


Předmět Uč, PS,
písanka,
čítanka

Rozsah stránek Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

ČJ

UČ 106 oznámení
- přečti si oznámení úřadu
- zelené tabulky tě seznámí se základními pravidly sestavení „oznámení“
- vynech poslechová cvičení
- zkus sestavit oznámení (vyber si cvičení 4 nebo 6)

107
mluvený projev 

 (opakování)

- pročti si úvodní text a vyhlášení Eliščiny soutěže
- projdi si jednotlivá cvičení
- zkus vypracovat cvičení 4, 5 (pošli ke konzultaci)

108
slovní druhy 

mluvnické kategorie podstatných a
přídavných jmen

- přečti si úvodní text
- pracuj postupně na všech cvičeních (pokud chceš, pošli ke kontrole)

109 zájmena a číslovky
- pročti si úvodní text
- vynech cvičení 1 (ve škole můžeš zkusit)
- všechna ostatní cvičení vypracuj – opakuješ slovní druhy

110
slovesa, větné členy, 

shoda přísudku s podmětem

- projdi si úvodní text
- vypracuj všechny cvičení (konzultuj)
- ve škole zkus cvičení 2

PS 77 opakuj, procvičuj - pošli ke kontrole, děkuji

čtení vlastní kniha čtení s porozuměním - nezapomínej najít chvíli na čtení, nejlépe každý den
- po dočtení zapiš knihu do čtenářského deníku
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Práce na 
počítači

práce s 
internetem

práce s internetem – hledej, co tě baví, 
poslouchej písničky, pohádky .... 
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Člověk a 
jeho svět 
(Čajs)

Učebnice ----------- opakování dějin
 zkus se podívat na všechny díly 
Dějin udatného českého národa 

Odkaz na Dějiny udatného českého národa
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

Pracovní sešit ----------- ----------- -----------
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AJ U 50 - 51 Minulý čas prostý – nepravidelná 
slovesa

Opiš si slovíčka ze strany 51, cv. 7

PS 50 - 51

Shrnutí minulé látky a vysvětlení nové látky:
Minule jsme si řekli, že minulý čas utvoříme tím, že ke slovesu přidáme koncovku -ed. Takto je to u většiny sloves. Některá slovesa však svůj tvar v 
minulém čase získají jinak – netvoří se ani přidáním -ed nebo jen -d (pokud sloveso končí ne e), ale mají zcela jiný tvar. Takovými slovesy jsou např. 
go (jít) nebo see (vidět) nebo buy (kupovat)

(Opiš do školního sešitu:)
I go to scholl (Chodím do školy.) > I went to school last year. (Minulý rok jsem chodil do školy.)  
We buy a new car. (Kupujeme nové auto.) > We bought a new car las week. (Koupili jsme nové auto minulý týden.) 
They see you at school. (Oni tě vídají ve škole.)  > They saw you on monday. (Viděli tě v pondělí at school.)

Přítomný čas slovesa go se mění v minulý čas na went, podobně buy  > bought a see > saw.
Tyto tvary se musíme naučit zpaměti – nejsou odvodit, jako tvary pravidelných sloves.

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/


Učebnice cv. 3/50
- přečti a přelož si rozhovory

Učebnice cv. 4/50
- opiš si do školního sešitu

Učebnice cv. 5/51
- sestav smysluplné věty a vytvoř k nim odpovědi podle vzoru z předchozího cvičení

PS cv. 3/50
- doplň tvary sloves v minulém čase

PS cv. 4/50
- doplň slova,aby rozhovor dával smysluplné

PS cv. 5/51
- sestav otázky


