
UČIVO 4. - 7.5. 

 
ČESKÝ JAZYK 
 
Pondělí: 
1) učebnice str. 96 modrá definice nahoře 
2) str.96/1 ústně + d 
3) str.96 modrá definice dole 
Pozor, mezi zájmena osobní patří i zvratné zájmeno se, si.  Neplést toto zájmeno se s předložkou: 
Př.: Učím se matematiku. -> se je zde zvratné zájmeno 
       Jdu se sestrou do kina. -> se je zde předložka 
4) 97/ 3 ústně 
5) 97/4 písemně 
6) PS str. 34 
 
Úterý: 
1) učebnice str.101 přečíst nahoře skloňování osobních zájmen já, ty, se + modrá definice 
2) 101/1 písemně 
 
Středa: 
1) učebnice str. 102 modrá definice – psaní MNĚ / MĚ 
Kdo si těžce pamatuje pády, je tady pro něho zjednodušení. 
Když si místo zájmena řekneš TEBE,TĚ -> vždy napíšeš MĚ 
Př. Vidí ___ z dálky. -> Vidí TĚ,TEBE z dálky. -> Vidí mě z dálky. 
     Oni ___ chtějí navštívit. -> Oni TEBE,TĚ chtějí navštívit. -> Oni mě chtějí navštívit. 
Když si místo zájmena řekneš TOBĚ -> vždy napíšeš MNĚ 
Př. Pořád o ___ mluví. -> Pořád o TOBĚ mluví. -> Pořád o mně mluví. 
     Dej ___ ten obrázek. -> Dej TOBĚ ten obrázek. -> Dej mně ten obrázek. 
 
3) 102/3 ústně 
4) 102/4 písemně – pouze doplnit mě/mně 
5) PS str.38/1,2,3 
 
Čtvrtek: 
1) učebnice str. 102/6 ústně 
2) 102/5 písemně 
3) PL 
 
MATEMATIKA 
 
Úterý: 
1) učebnice str.8 přečíst růžovou definici 
2) písemně str.8/3,4,7 
3) PS str. 19/ 1,2,3 
 
Středa:  
1) učebnice písemně 9/2,3 
2) PS str.19/4,5,6 
 
 
 
 



Čtvrtek: 
Geometrie – povrch kvádru 
1) učebnice str. 44 – podívej se na vzoreček a jeho odvození. 
Když si rozložíš kvádr na síť, uvidíš tři různé dvojice obdélníků. V kvádru jsou vždy protilehlé stěny shodné.  
Obsah prvního typu obdélníku je a . b 
Obsah druhého typu obdélníku je b . c 
Obsah třetího typu obdélníku je a . c 
A jelikož jsou tam tyto tři typy obdélníku vždy ve dvojicích, musíš všechny obsahy vynásobit dvěma a poté 
vše sečíst. 
Povrch kvádru je tedy:     S = 2 . a . b + 2 . b . c + 2 . a . c  nebo  S = 2 . (a . b + b . c + a . c)  
 
Podívat se na videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZqMOzek_Co 

https://www.youtube.com/watch?v=3QDYr-FcRYY 

 

2) PS str.54/4 

 
 
PŘÍRODOVĚDA 
1) učebnice str. 56 
2) PS str. 24/1,3  25/6 + (4 pokuste se, kdo chce) 
Kontrola na online učebnicích NŠ. 
3) v online učebnici na str.58/IC (kdo chce) 
4) Kdo chce, může se podívat na „Byl jednou jeden život – dýchání“ 
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE 
5) Zápis do sešitu + nalepit obrázek 
 
DÝCHACÍ SOUSTAVA 
 
Dýchání umožňují dýchací svaly – mezižeberní, bránice. 
Dýchacím ústrojím je nepřetržitě zajištěn přívod kyslíku ze vzduchu a jeho přenášení plícemi do krve a 
odchod oxidu uhličitého z těla. 
V plicích přechází kyslík do krve, kde ho pak červené krvinky roznáší po celém těle. 
 
6) Ve čtvrtek pošlu testík z dýchací soustavy 
 
 
VLASTIVĚDA 
1) učebnice str. 43,44 (ČR – součást společenstva hospodářsky vyspělých států) 
2) PS str.34/1,2 
3) Zápis do sešitu z učebnice str.43,44 – růžové rámečky 
+ kdo chce, nakreslit pod zápis logo či vlajku NATO, EU, OSN  
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