
Domácí úkoly v týdnu od  4. 1. – 8. 1. 2021 

Český jazyk –              Podstatná jména – str. 57-67 

                        Samostatně si procvič cvičení, která neumíš nebo ti dělají potíže.  

                       Musíš ale zvládnout, co určujeme u podst.jmen? Tedy rod – muž., 
žen., stř., číslo j. a mn. (hromadná, látková, pomnožná), pád-7.pádových otázek, 
vzor – vzory rodu mužského (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce, Jiří, 
les),vzory rodu ženského (žena, růže, píseň, kost), vzory rodu středního (město, 
moře, kuře, stavení) + vyjmenovaná slova – B F L M P S V Z 

Čtení – Cesty pohádek, bajek a bájí 

              Jak přišel nosorožec ke své kůži – Rudyard Kipling str.70-71 

              Napiš odpovědi na otázky na str. 71/1., 2., 3. do sešitu na čtení 

Matematika –  Počítáme s velkými čísly (přirozená čísla do miliónu)str. 75 -76 

       pondělí   -   Zapsat do sešitu – M-Š str. 75/cv.3, 4, slovní úloha cv. 7,  

                         ústně str. 75/cv. 1,2 

       pátek      -     zapsat do sešitu M-Š str. 76/cv. 10,11, zapiš slovní úlohu 14 

                          procvičuj zpaměti cv. 13  

                         Procvič si z minulých hodin všechno o výpočtu OBSAHU 

                            str. 62, 67, 73                                                                  
Vlastivěda –  Od totalitní moci k demokracii str. 46-47 výpisky  

                        Na Teamsech si přehraj materiál k hodinám vlastivědy –  

                         Československo a Sametová revoluce. 

Přírodověda –  Opakovací krabička – Člověk a živá příroda str. 52 – ústně 

                           Člověk – člověk je součástí přírody – společné znaky s ostatními 

                           živočichy str. 53 opiš do sešitu velký nadpis modrý obdélník,  

                          str. 54 Lidské tělo (nakresli nebo nalep postavu a popiš) 



Online angličtina - úterý 5. 1. 

1. Sloveso havegot – zopakujeme kladné, záporné věty, otázky, krátké odpovědi 
2. Učebnice str. 26/1,2 (slovíčka byste už měli mít vypsané ve slovníčku) 

Samostatná práce: 

1. Pracovní sešit 22/1,2  
2. Do příště vyplň tento test. Můžeš i víckrát, dokud nebudeš spokojený s výsledkem:  

https://quizizz.com/join?gc=46920148 

3. Pořádně se nauč nová slovíčka pro popis osob – můžeš trénovat na quizletu. 

https://quizlet.com/class/13285968/ 

4. Na příští hodinu si připrav oblíbenou věc/dárek. 

 

Online angličtina – čtvrtek 7. 1  

1. procvičíme slovíčka – popis osob 
2. poslech - učebnice 26/3-5 

Samostatná práce: 

1. učebnice 26/6 – vypracuj do sešitu English 
2. pracovní sešit  24/1-4 
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