
30.3.2020 – pondělí 

Český jazyk 

PS 23/4, 5 
           6 - do ŠS 
 
 
Matematika 
 
SPN 71/34 - první řádek do ŠS 
 
Jednotky času 
 
SPN str. 76/ připomeň si 

  
- do ŠS + naučit  
 
PS 10/1, 2, 3 
 
 
 
Přírodověda 
 
 
Člověk uč. str. 51 
 
- přečíst, zapsat 
 
- společné znaky s ostatními živočichy (vypiš z prvního odstavce) 
 
Životní projevy zajišťují různé lidské orgány 
 
člověk: 
 
- dýchá -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 
- přijímá potravu -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 
- vylučuje odpadní látky -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 
- rozmnožuje se -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 
- roste, vyvíjí se -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 
- volně se pohybuje -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 
- reaguje na změnu prostředí -> (doplň jaká soustava zajišťuje) 

 

 

 

 

 

 



31.3.2020 – úterý 

Český jazyk 

ALT 106/4 - ŠS 

PS 24/10 

     25 b/13 c 

 

 

Matematika 
 
SPN 76/1 - ústně 

         76/4 - ŠS 

PS 10/4, 5, 6 

      11/7 

 

Dějepis 
 
uč. str. 37 – 38 

Odpor proti Rakousko - Uhersku 

Konec války 

Vznik Československé republiky 

 

PS 16/1 - 3 

           

Český jazyk   
 
čítanka NŠ 124 - 125 Na cestu ke knižnímu vydání Rychlých šípů 

                   125 - Jaroslav Foglar  

                   126 - Získání vlajky Rychlých šípů 

                   127 - 128 Ve svatojakubské věži 

 

 

 

1.4.2020 – středa 

Český jazyk  
 
PS 24/9  
      24/8 
NŠ 79/5 do ŠS 
 
ALT 105/ růž. rámeček prostudovat, nepsat do ŠS - zapamatujte si 
 
ŠS 
Stupňování přídavných jmen 
- trojí stupeň vlastnosti 
 
1.stupeň                                        2.stupeň                                     3.stupeň 
chytrý                                              chytřejší                                    nejchytřejší 
krátký                                              kratší                                         nejkratší 
měkký                                             měkčí                                         nejměkčí 
dobrý                                               lepší                                           nejlepší 



2.4.2020 – čtvrtek 

 

Český jazyk  
 
PS 25 a/ 11  
      25 b/13 d 
ALT 104/1 b - do ŠS 
               1 c  
 
Matematika 
 
PS 11/8 + zk.: kalkulačka  
           9 
         10 
         13 
SPN 76/6 - slov. úl. - výp., odp. do ŠS 
 
 
Přírodověda  
 
PS 19/1 
           2 
           3 
 
Český jazyk 
 
Slohová výchova str. 20 - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2020 – pátek 

Český jazyk  
 
PS 25 b/13e 
 
domácí sešit NŠ 79/6 - první čtyři řádky po .... Ladov_ch pohádkov_ch postav 
 
Geometrie 
 
Obsah obdélníku 
 
ŠS 
Obsah obdélníku vypočítáme tak, že vynásobíme délky jeho dvou sousedních stran. 
 
vzoreček pro výpočet obsahu obdélníku  S = a . b 
S - značíme obsah 
a, b - délky stran obdélníku 
 
Jednotky obsahu: mm2, cm2, dm2, m2, km2 
 
 
Načrtni obdélník ABCD, je-li IABI = 6 cm, IBCI = 3 cm. Vypočítej jeho obsah. 
(Stranu AB si označíme a, stranu BC si označíme b.) 
 
zápis: a = 6 cm                            náčrtek:                                               výpočet: S = a .b 
          b = 3 cm                                                                                                       S = 6 . 3                 
          S = ?  cm2                                                                                                    S = 18 
                                                                                                                               S = 18 cm2 
 

 

 

Zeměpis 
 
uč. str. 50 – 51 
 
Spolková republika Německo 
 
obyvatelstvo: 
hlavní město: 
další města: 
měna: 
úřední jazyk: 
sousední státy: 
povrch: 
vodstvo: 
zemědělství: 
průmysl: 
 
PS 38/1, 2, 3 
 

 

 



 


