
Zadání    10 
 
 
Čj     
        PS / žlutý   str. 23 cv.8 Ostrov – doplňte i,í/y,ý, v první a v poslední větě vy-  
                                                                značte základní skladební dvojici, podmět a 
                                                                přísudek 
        PS / vyjmenovaná  slova 
                           str.23 cv.3 u podst. jmen napište pád  
        PS / modrý  Český jazyk 4 nově 
                            str. 50 cv. 2,  
                            str.50 cv. 3 přiřaďte slovesa ( barevně ) k balonkům  
                                                                        čas přítomný     žlutá 
                                                                        čas minulý          modrá 
                                                                        čas budoucí        zelená 
        Učebnice     Slovesa 
                              str.66 cv.2 vypište do školního sešitu ( do dvou sloupců ) slove-  
                                                  sa v infinitivu  a slovesa ve tvaru určitém. Kde je to   
                                                  možné, určete osobu, číslo a čas. 
        Čítanka str. 142 – 145 
www.umimecesky.cz 
 
 
 
Matematika     Komutativní zákon pro násobení   3.díl 
                           str.30 př.1, 2a 
                           str.32 př.1 – 4 
                           Minutovky str.14 př.28b 
 
Geometrie       2.díl 
                           PS str.47 př.2 / vypočítejte do PS sešitu obvody hřišť 
                                str.47 př.3 
 
Velký sešit geometrie – zápis, výpočet, náčrt, rýsování 
Narýsuj čtverec KLMN, o straně délky 4cm. Vypočítej obvod tohoto čverce. 
 
Narýsuj obdélník ABCD, |AB|=3cm, |BC|=2cm, o = ? cm 
www.hajnehomatematika on-line 
www.umimematiku.cz 
 

http://www.hajnehomatematika/
http://www.umimematiku.cz/


VL          zápis  do velkého sešitu   2.část 
               
              Kosmas, první český kronikář 
 
-  žil za vlády prvních Přemyslovců, působil jako kněz v Praze 
-  o jeho životě se dovídáme z Kroniky české, kterou napsal – latinsky 
-  zachycuje v ní děje od pověsti o příchodu praotce Čecha až do roku 1125 
 
Úkol: zvolte si iniciálu jména a barevně ji vyzdobte pomocí ornamentů, geom.  
           tvarů podobně jako na straně 18. 
 
 
 
 
 
Př       Ekosystém okolí lidských obydlí  - rostliny           str. 53 -55 
 
           Zahrady a sady slouží k pěstování ovoce, zeleniny a dalších užitkových a 
okrasných rostlin. Všechny pěstované odrůdy rostlin byly vyšlechtěny z planých 
rostlin. 
Stromy: jabloň domácí, třešeň,  švestky, meruňky, broskve 
Keře:  rybíz červený a černý / bohatý na vitamín C 
Zeleninu dělíme podle části těla, kterou člověk konzumuje na kořenovou, 
cibulovou, listovou, košťálovou a plodovou. 
            Ovoce a zelenina obsahují důležité látky, např. vitamíny. 
 
PS str.24 cv.1, str.25 cv.1 - 3 
               
                  
               
  
 
 
                     
                             
  
 
         
 
 



 
 
  
                                                                                                     


