
Dobrý den, děti,  

Posíláme domácí úkoly na tento týden od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020. 

Matematika 2. díl 

Strana 37, cvičení 10, 12, 13, 14 

 Geometrie -  Osa souměrnosti, střed úsečky - strana 38, cvičení 1 (opiš a doplň vhodná slova) 

- Strana 38, cvičení 3, 4 

Převody jednotek (opiš a převeď do školního sešitu) 

4h = ……….min   4 min 30 s = ..s 

360 s = ……min  3 h 45 min = ……min 

10 min = …..s   420 s = ………..h 

Matematika 3. díl 

 Připomeň si : (Aritmetický průměr vypočítáme tak, že sečteme všechna čísla a součet vydělíme jejich 

počtem.) 

Strana 8, cvičení 1, 2, 3, 5, 6 (přerýsovat tabulku a doplnit), 7 

Český jazyk 

Zájmena ty 

Strana 122 tabulka skloňování – přepsat do školního sešitu. 

Strana 123, cvičení 2a písemně 

Strana 124, cvičení 5 písemně 

(příklad : věta z učebnice - Zuzka ti právě vyprávěla, co se jí včera přihodilo.  

  Ty napíšeš – Zuzka mi právě vyprávěla, co se jí včera přihodilo. ) 

Zájmena my, vy 

Strana 125, přepiš tabulku a nauč se ji. 

Strana 126, cvičení 2 

(příklad : věta z učebnice –  Ten film se mi moc líbil. (mi – zájmeno já ve 3. pádě) 

     My se to ještě rozmyslíme…. ( my – zájmeno my v 1. pádě) 

Sloh  

Strana 141, cvičení 6 , informace si vyhledej na internetu. 

 

 

 

 

 



Vlastivěda 

Zápis si vytvoříte sami podle učebnice na straně 12 -13. Posíláme osnovu zápisu, vy doplníte a naučíte se. 

Život během osvícenské vlády Habsburků 

Jak lidé žili na zámcích - ………….. 

Jak lidé žili ve městech - …………. 

Jak lidé žili na venkově - ………….. 

Co lidé dovedli a čím se zabývali : 

Novinky v zemědělství - ………… 

Architektura a umění - ……………….. 

Hudba - ………………… 

vzdělanost - ……………… 

Zápis si pište úhledně, ať se vám dobře učí!  

         

Milé děti,  

pracujte pravidelně každý den, ať se vám to nenahromadí, nikdo neví, jak dlouho tato situace bude trvat. 

       S pozdravem Mgr. Jana Popovičová 

 

 

   

 

 


