
4.5.2020 – pondělí 

 

Český jazyk 

Rozkazovací způsob 
- rozkaz, zákaz, prosba 
- tvary rozkazovacího způsobu ve 2.os. č. jedn. a 1. a 2.os. č. mn. 
1. -, -me, -te                                ( piš, pišme, pište) 
 
2. -i, -ěme (-eme), -ěte (-ete)      (spi, spěme, spěte) 
                                                    (kresli, kresleme, kreslete) 
 
3. -ej, -ejme, -ejte                       (dělej, dělejme, dělejte) 
 
- vyjadřuje osobu, číslo, ale NE ČAS 
 
NŠ 92/1 - ústně 
PS 29/1, 2 
 

 

 

Matematika 
 

Zlomky - opakování 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sTBSvVh-hzE  (Kája a matematika - zlomky) 
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA    (Matýskova matematika - úvodní 
seznámení se zlomky - zapisování) 
https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo  (zlomky - úvodní seznámení) 
 
do ŠS: uč. SPN 91/ rámeček (připomeň si) 
SPN 91/2a - do ŠS 
             3 - ústně 
             4 - ŠS 
PS 22/1, 2 
 

 

 

Přírodověda 
 
Dýchací soustava 
 
opakování - posláno na mail 
 
PS 24/1, 2, 3 
PS 25/4 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sTBSvVh-hzE
https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA
https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo


5.5.2020 – úterý 

Český jazyk 
 
ALT 31/24 – do ŠS - všechny tvary rozkazovacího způsobu 
PS 29/3, 4 
 
 
Matematika 
 
Zlomky - opakování 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw (zlomky - výpočet části z celku) 
 
SPN 92/8 - připomeň si - ústně 
             9 - ŠS 
PS 22/3, 4, 5 
 
 
Dějepis 
 
opakování: posláno na mail 
 
Protektorát Čechy a Morava 
uč. str.43 
zápis poslán na mail 
mapka v mailu (nalepit do ŠS) 
 
 
Český jazyk 
 
NŠ str. 50 - Rytíři hranatého stolu 
do sešitu na čtení oprav a přepiš oznámení (v rámečku) 
 

 

6.5.2020 – středa 

Český jazyk 
 
Podmiňovací způsob 
- sloveso vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit 
 
- tvary podmiňovacího způsobu jsou složené z příčestí činného a tvarů slovesa být: 
bych, bys, by, bychom, byste, abych, kdybych,... 
 
- určujeme osobu, číslo, čas 
 
NŠ 93/2 do ŠS - poslat zpět 

https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw


7.5.2020 – čtvrtek 

 
 

Český jazyk 
 
diktát PS 32a/6 - kdo chce a má diktujícího 
 
PS 30/1 
           2 
           3 
 
 
Matematika 
 
Zlomky - opakování 
 
SPN 92/6 – ŠS 
 
PS 23/7 - 11 
 
 
Přírodověda 
 
Oběhová soustava 
 
uč. str.57 
zápis poslán na mail 
obrázek poslán na mail 
 
 PS 23/1, 2, 5, 6 
 
 
Český jazyk 
 
NŠ str. 58 Vstup volný! Děti polovic! 
do sešitu čtení vypiš z textu názvy květin 

 


