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TÝDEN 15.03.-19.03.2021

MATEMATIKA

Ahoj děti!!!

Na straně  74/9 -dokončit cvičení (první 2 jsme vypočítali ve škole)

                 74/12 -dokončit d),e),f),g),h).  ( a),b),c) jsme vypočítali ve škole)

                  74/13 -vyplnit obě tabulky do sešitu

                  74/14 – vypočítat do sešitu, ne zpaměti.
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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, 
vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen – systematizace učiva, souhrnná cvičení.

Zájmena – co jsou zájmena, jak je ve větě poznáme, druhy zájmen, skloňování osobních 
zájmen – já, ty, my, vy, se.

Učebnice – str. 122 – 126

Pracovní sešit – str. 27 - 28

            

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 by si navíc měly každý den chvilku číst . Po přečtení knížky vždy vypracují další 
čtenářský list. 
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ANGLICKÝ JAZYK

Budeme opakovat přivlastňování. Vypracujte přiložený pracovní list:

Cvičení A: Přeložte

Cvičení B: Vyberte správný překlad

Cvičení C: Přepište věty se správně umístěným apostrofem.

Látku budeme probírat příští týden na hodině, úkol nevypracovávejte dopředu. Vypracovaný 
úkol zašlete na můj e-mail.
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VLASTIVĚDA

Probíráme období první republiky. Vypracujte k tomuto tématu přiložený pracovní list a 
zašlete na můj e-mail. 
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PŘÍRODOVĚDA

Budeme probírat vývoj člověka. Vypracujte k tomuto tématu přiložený pracovní list a zašlete 
na můj e-mail. 
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PRACOVNÍ ČINNOSTI

Děti, znovu posílám odkaz na jednoduché jarní origami. Tentokrát je tento úkol povinný. 
Poslední termín pro zaslání fotky výtvoru na můj mail je pátek 19. 3. (Bára Němcová má již 
splněno). Těším se na vaše tulipánky 

tereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz

https://www.youtube.com/watch?v=qBsD-qEfo74

mailto:tereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz
https://www.youtube.com/watch?v=qBsD-qEfo74


A) Translate. 

1) věci mých rodičů 

    _____________________________ 

2) knížky jeho nejlepších kamarádů 
 
 

3) domácí mazlíčci těchto dětí 
 
 

4) míč těchto chlapců 
 
 

5) dopisy těchto žen 
 
 

6) auto našeho taťky 
 
 

7) pes tohoto dítěte 
 
 

8) Davidovy oblíbené školní předměty 
 
 

 

 
 

B) Choose the correct translation. 

1) pera těchto dětí 

a) this children´s pen 

b) these children´s pen 

c) these children´s pens 

 
 

2) dům nějakého chlapce 

          a) a boy´s house 

  b) the boy´s house 

  c) a boys´house 

 



C) Write these with apostrophes in the correct places. 

1) Hes got one brother and three sisters. His brothers names 

Tim and his sisters names are Jane, Mandy and Kate. 

 

 

 

 

 

2) Whose watches are these?  

I think theyre Simons. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

3)  Wheres Michael? 

Hes in the garden with his friends. 

Are these his friends bags?  

No, ones Michaels and two his friends. 
 

 
 



 



                   Československá republika (1918 – 1938 ) 

 
Rozhodni, zda jsou věty pravdivé, či ne. Z písmen u správných odpovědí ti vyjde tajenka.  

28.října 1918 na manifestaci na Václavském náměstí byla vyhlášena samostatnost. 

Vznikl samostatný československý stát.                                                               ANO NE 

                                                                                                              T M 

Československá republika se skládala ze čtyř zemí: Čech, Moravy a Slezska,  

Slovenska a Maďarska.                                                                        ANO NE 

A O 

Nový stát byl demokratický, v čele stál prezident.                                                ANO NE 

           M S  

Prvním prezidentem byl Edvard Beneš.                                                     ANO NE 

           A Á 

Jednotlivé země Československé republiky byly v době první republiky stejně 

hospodářsky vyspělé.                                                                  ANO NE 

           R Š 

Značka Made in Czechoslovakia byla známá po celém světě. Vyvážely se obuv, 

 stroje, zbraně, sklo, cukr, pivo, chmel.                                    ANO NE 

           B Y 

Velký rozvoj byl také v kultuře. Vznikala i soukromá divadla. Jedním z nejdůležitějších 

bylo Osvobozené divadlo, které založili herci Jiří Voskovec a Jan Werich.          ANO NE 

           A K 

Oblíbenou zábavou nejširších vrstev byl biograf.                                                   ANO   NE 

                                                                            Ť        V 

Za  první republiky se všem lidem, i těm poctivě pracujícím, nežilo dobře. 

Byl nedostatek  potravin, hlad a velká bída.                                                           ANO NE 

 

                                                                                                                                   U       A 

 



Po vyluštění ti vyjde jméno významného českého podnikatele. Napiš, v kterém městě byly 

jeho závody, co se tam vyrábělo a čím si získal velkou popularitu a úctu dělníků.  

 

 

 

 

 

 

 


