
18.5.2020 – pondělí 

 

Český jazyk 
 
Zájmena 
- slova, která zastupují za podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 
 
- osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná 
 
NŠ 96/1 a - ústně 
PS 33/1 
 
 
Matematika 
 
Desetinná čísla 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q  (Desetinná čísla - zapisování a 
čtení) 
 
SPN 97/rámeček 
         97/3 - ústně 
         97/5, 6 do ŠS 
 
PS 26/obrázek nahoře 
          1 
 
Přírodověda 
 
Vylučovací soustava 
 
uč. str.60 
- přečti, udělej zápis do ŠS 
- nalep obrázek (mail) do ŠS a popiš ho 
 
PS str.29 - vylučovací soustava 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q


19.5.2020 – úterý 

 

Český jazyk 
 
Zájmena osobní 
- označují první, druhou a třetí osobu 
- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona 
- i zvratná zájmena si, se 
 
NŠ 96/2 a - ústně 
PS 33/2, 3, 4 
 
 
Matematika 
 
SPN 97/7 - číselné řady 
PS 26/2 
           3 
           4 - v každém řádku 5 čísel (pošli zpět) 
 
 
 
Dějepis 
 
uč. str. 44 - 45 (přečti, zapiš do ŠS) 
 
Boj proti okupaci 
ČSR svobodná 
Poválečný vývoj 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yv5CFjHQgbk  (Dějiny udatného českého národa 
- Osvobození) 
 
vylušti křížovku (mail) 
 
 
Český jazyk 
 
Slohová výchova 
 
str.28/4 - obrázek - doplň limerik 
     28/5 - obrázek - vymysli limerik 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv5CFjHQgbk


20.5.2020 – středa 

 

Český jazyk 
 
Zájmena přivlastňovací 
- přivlastňujeme první, druhé, třetí osobě 
- můj, tvůj, svůj, náš, váš, jeho, její, jejich .... 
 
2., 3., 6.pád: (té) naší                  4.pád: (tu) naši 
7.pád: (tou) naší, (tím) naším      2., 3., 6.pád: (těch) našich, (těm) našim 
 
 
NŠ 97/5, 6 - ústně 
PS 34/1, 2 (nahoře) - pošli zpět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.5.2020 – čtvrtek 

 

Český jazyk 
 
Zájmena ukazovací 
- ukazují na určitou osobu, zvíře, věc, vlastnost 
- ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, onen, SÁM 
 
NŠ 98/7 - ústně 
PS 34/1, 2 (dole) 
 
 
Matematika 
 
SPN 98/8 - do ŠS 
PS 27/5 - pošli zpět 
           6 
           7 
 
 
Přírodověda 
 
Kožní soustava 
uč. str. 61 
- zápis (poslán na mail) 
- obrázek (mail) - popiš a nalep do ŠS 
 
 
Český jazyk 
 
Slohová výchova 
str. 29 Nedokončený sci-fi příběh 
      29/1 a - co chlapci chybí 
           1 b - co jsi zažil(a) na S.T. Y. 3 ? 

 

 

 

 

 



22.5.2020 – pátek 

 

Český jazyk 
 
Zájmena tázací 
- ptáme se na osobu, zvíře, věc, vlastnost 
- kdo?, co?, jaký?, který?, čí? 
 
NŠ 98/10 - ústně 
      99/11 - ústně 
PS 35/1 (nahoře) 
           2 
 
 
Geometrie 
 
Tělesa 
uč. 131/3 - zopakuj si základní pojmy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U  (tělesa) 
 
PS 51/2, 3, 4 
 
Povrch krychle  uč. str.132 
- pro výpočet povrchu krychle používáme vztah S = 6 . a . a 
- jednotky - mm2, cm2, dm2, m2, km2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B977El9Y1tM   (povrch krychle) 
 
uč. str.133/3 a, b, c, d  - výpočty do ŠS 
 
 
Zeměpis 
 
Vodstvo 
uč. 57 - 59 
zápis (poslán na mail) 
 
PS 42/1 
      43/2, 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U
https://www.youtube.com/watch?v=B977El9Y1tM

