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TÝDEN 01.03.-05.03.2021

MATEMATIKA

Ahoj děti!!!

Na další týden bude úkol z učebnice strana 61/16 – slovní příklad, je jednoduchý, 

 61/18 – příklady na násobení pod sebe, 

 61/20 – příklady na dělení, nezapomeňte udělat zkoušku, 

strana 62/2 – slovní příklad
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ČESKÝ JAZYK

Opakování a upevnění probraného učiva – „Co jsme se naučili“ - tvoření slov, vyjmenovaná 
slova, antonyma, synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov, vzory podstatných jmen.

Přídavná jména – jak je poznáme ve větě, druhy přídavných jmen, vzory přídavných jmen 
tvrdých a měkkých, skloňování přídavných jmen a přidáme si stupňování přídavných jmen.

Učebnice – str. 108 – 111

                   str. 115 - 118

Pracovní sešit – str. 25, 26 – zbývající cvičení

              

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

Vypracujte přiložený pracovní list na téma PRESENT CONTINUOUS (přítomný čas 
průběhový). V prvním a druhém cvičení doplníte slovesa ve správném tvaru (sloveso „to be“ 
+ významové sloveso s koncovkou ing) a ve třetím cvičení opravíte chyby (v každé větě je jen
jedna chyba). Zašlete vypracované na můj e-mail. 
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VLASTIVĚDA

Probíráme první světovou válku. Vypracujte k tomuto tématu otázky na straně 65 a zašlete na 
můj e-mail. 
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PŘÍRODOVĚDA

Vypracujte přiložený pracovní list týkající se polárního pásu. Zašlete vypracované na můj e-
mail. 



1-I                                                 (plant) a tree now.

2- My sister                               (watch) TV in the living room. 3- Children

                                                        (water)the plants.

4- They                                           (write) a letter.

5- We                                                    (swim) in the pool. 6- My 

sisters                                              (ride) their bikes.

7- She                                                (talk) on the phone now.

8- I                                                           (not read) a magazine at the moment. 9- She (

not run) in the garden

10- The students                                  (not study).

11-We                                                           (not cook)in the kitchen. 12- I   (not

watch) TV.

13-                                    she                              (cook)?

14-                                  they                                 (walk)in the forest? 15-     you_

                                            (write) a story?

16-_                           your brother                                  (drive)? 17-What  

                                      you   (do)?

18- Where  she                                         (go)?

19- Why       they_                                    (cry)?

20- Which book                                           he (read)?



2.Doplň správné tvary sloves v přítomném průběhovém čase:

I _____________ ( watch ) TV in my room.
They ____________ ( read ) an interesting book.
What ______ you _________ ( do )?
Peter ____________ ( not play ) football.
Jane and Kate ____________ ( walk ) with their dog.

2.Najdi v textu 5 chyb a napiš vedle opravenou větu:

We is playing voleyball. →
Peter am doing his homework. →
What is you doing? →
They are climb over the wall. →
Jane are singing a beautiful song. →



PODNEBNÉ PÁSY – POLÁRNÍ PÁS

1) Na povrchu Země jsou různé teplotní podmínky pro život, protože:
a) na všechna místa zemského povrchu dopadá sluneční záření stejně silně
b) sluneční záření nedopadá na zemský povrch
c) na některá místa zeměkoule dopadá více slunečního záření, na jiná méně

2) Vlivem různých teplot se mění i podnebí na Zemi, vytvořily se na ní:
a) podnebné pásy
b) podnebné obdélníky 
c) podnebné kruhy

3) Nejdelší rovnoběžka, která je stejně vzdálena od obou pólů a rozděluje planetu Zemi na severní 
a jižní polokouli, se nazývá:
a) rovník
b) rovnice
c) rovina

4) Kolem severního a jižního pólu se rozkládají:
a) ledové pásy
b) polární pásy
c) tropické pásy

5) Podnebí v     polárních podnebných pásech   je:
a) velmi teplé
b) velmi studené, většina krajiny je pokryta ledem po celý rok
c) teplota se zde střídá, není vysoká ani nízká

6) V     polárních podnebných pásech   žije:
a) velké množství živočichů
b) málo druhů živočichů, žijí většinou ve skupinách
c) nejvíce rozmanitých druhů živočichů ze všech podnebných pásů

7) Na Zemi se severní polární oblast (pustina kolem severního pólu) označuje jako:
a) Antarktida
b) Ankara
c) Arktida

8) Jižní polární oblast (pustina kolem jižního pólu) se nazývá:
a) Arktida
b) Antarktida
c) Andalusie

9) Nejseverněji žijící živočichové:
a) lední medvěd a polární liška
b) několik druhů tučňáků a chaluha velká (rackovitý pták)
c) medvěd hnědý, kuna lesní

10) V místech, kde přechází severní polární podnebný pás v pás mírný, se táhne oblast, kde 
v teplejším období rostou mechy a lišejníky. Tato oblast se nazývá:
a) tajga
b) savana
c) tundra

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B



