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MATEMATIKA 

Ahoj děti!! 

Domácí úkol na další týden bude z pracovního sešitu, jsou to příklady na násobení 

dvojciferným činitelem. 

Je to strana 27/4 – násobení dvojciferným činitelem, 27/6 – příklady na dělení 

         strana 28/10 – dvě malé pyramidy, na té samé stránce máte vpravo sloupek se 

zaokrouhlováním, udělejte jenom druhou polovinu, to znamená zaokrouhlit na tisíce a 

desetitisíce. 

         Pracujte pozorně!!! 
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ČESKÝ JAZYK 

Opakování a upevnění probraného učiva – tvoření slov, vyjmenovaná slova, antonyma, 

synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov, vzory podstatných jmen. 

Přidáme si nové učivo – přídavná jména – jak je poznáme ve větě, druhy přídavných jmen, 

přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, vzory přídavných jmen. 

Učebnice – str. 99 – 107 

Pracovní sešit – str. 24 cv. 1,2,3 

 

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině, vše si vysvětlíme a poté 

dostanou domácí úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic 

nevypracovávají dopředu.  

Děti si navíc musí každý den chvilku číst  Po přečtení knížky vždy vypracují další čtenářský 

list.  
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ANGLICKÝ JAZYK 

Probíháme přítomný čas průběhový. V pracovním sešitě vypracujte stránky 19 (kromě cv. 3) a 

20. Vypracovaný úkol mi zašlete na e-mail a poté ho zkontrolujeme společně při hodině. 

Nezapomeňte si udělat výpisky ze zaslané prezentace. V ESL library budete mít opět 

procvičování navíc. 
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VLASTIVĚDA 

Zasílám pracovní list na Rakousko-Uhersko. Některé odpovědi vyhledáte v učebnici, jiné jsou 

spíše na zamyšlení (např. cvičení 3). Pokud si něčím nebudete jistí, můžete si svoje odpovědi 

ověřit pomocí vyhledávání na internetu (pozor, odkud budete čerpat – používejte věrohodné 

zdroje ). Zašlete vypracované na můj e-mail. 
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PŘÍRODOVĚDA 

Vyber si jedno zvíře žijící v subtropickém pásu a zpracuj na něj referát či prezentaci (stejným 

způsobem, jako jste dělali prezentaci na tropický pás). Referát zašlete na můj e-mail.  
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