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Matematika

Ahoj děti!!

Já jsem vám zadala na prázdniny úkoly z aritmetiky i geometrie. Tak mi do pondělí - 4.1.2021
zašlete vypracované úkoly.

Připomínám zadání: pracovní sešit  aritmetika: str. 19/ 2,5,6

               20/9,10

                21/17

 geometrie:   str. 41/1,3, 5
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Český jazyk

Opakujeme slovní druhy –znovu si prostudovat rámeček v učebnici na stránce 67 – umět 
vyjmenovat slovní druhy ve správném pořadí a vědět, jak je ve větě poznáme 

- učebnice str. 71 cv. 1 – opiš první 3 řádky do školního sešitu a urči v nich slovní druhy
( vždy napiš správné číslo nad slovo )

- učebnice str. 73 – žlutý rámeček ( shrnutí učiva ) – vypracuj do školního sešitu

Vyjmenovaná slova – opakování – učebnice str. 213 cv.8a – postupně opiš do školního sešitu

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině a poté dostanou domácí 
úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic nevypracovávají dopředu. 

Připomínám, že někteří žáci stále neodevzdali čtenářský list ( termín byl do Vánoc! ) – je 
potřeba urychleně dodat.
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Angličtina

Milé děti, zopakujte si prosím gramatiku present simple a vyplňte přiložený pracovní list. 
Vypracované cvičení mi zašlete na e-mail (marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz) 
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Vlastivěda

Vypracujte otázky k tématu „Kultura“ na straně 92 v učebnici a zašlete mi je na mail 
(marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz)
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Přírodověda

Zopakujte si, co víte o planetách sluneční soustavy a vyplňte přiložený pracovní list. Zašlete 
mi ho vypracovaný na mail (marketa.bouckova@zsmskamyknv.cz).



PRESENT SIMPLE – klad, zápor

1.Oprav chybné věty a přiřaď je k obrázkům:
                                         
I likes bananas.                                                         

………………………………………………………………….
                                                                                                                       

Tom don´t like apples.

………………………………………………………………….
                                                                                  

Jane and Sarah doesn´t like oranges.

…………………………………………………………………
                                                                                  

Peter play footbal.

…………………………………………………………………

Emma and Lucy plays the piano.

…………………………………………………………………

2.Přelož věty:

a)My mother works in hospital.



……………………………………………………………………
……………………………..

b)Bill and Tom play tennis.

……………………………………………………………………
……………………………..

c) We play cards every day.

……………………………………………………………………
……………………………..

3.  Věty ze cvičení 2 dej do záporu:

a)……………………………………………………………………
……………………………..

b)……………………………………………………………………
……………………………..

c) ……………………………………………………………………
……………………………..   





PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Přiřaď k informacím tu správnou planetu.

1. Je to nejbližší planeta ke Slunci.

 Je  to  horká  kamenná  koule  bez  vzduchu.

Uran

 Povrch je pokryt krátery.

2. Je skoro stejně velká jako Země, 

je  dobře  vidět  na  obloze,  říkáme  ji

Mars

Jitřenka nebo Večernice.

3. Je červeně zbarvená, nachází se

zde  voda  ve  zmrzlém  stavu,  je  zde  chladno.

Neptun

V budoucnu by zde mohli přistát lidé.

4. Je to největší planeta sluneční soustavy.

Má  mnoho  měsíců  a  velmi  hustou  atmosféru.

Merkur

5. Tato planeta je obklopena soustavou 

prstenců,  které  jsou  tvořeny  z kamenných

Jupiter

a ledových úlomků.

6. Je to velmi chladná zelenomodrá planeta.



Na  obloze  není  vidět  pouhým  okem.

Venuše

7. Tato planeta je nejmenší plynnou planetou. 

Přesto  je  60x  větší  jak  Země.

Saturn


