
Hezký den přeji všem!!!  

Jak již mnozí víte, samostudium se nám protáhne do půlky května, pokud se něco tedy nezmění, tak 

tento styl výuky musíme dále vydržet. Jakpak vám to jde? Co vás baví a nebaví? Klidně mi napište přes 

mejl rodičů či váš mejl, máte-li možnost 

Všichni mi moc chybíte, myslím na vás. Na hodné a pilné holky a šikovné, leč sem tam trošku nezbedné 

kluky Zkrátka i po těch vašich rošťárnách je mi smutno!!! Řekli byste to?  

Mám pro vás bohužel jednu smutnou zprávu… ŠKOLY V PŘÍRODĚ i výlety se z nařízení Ministerstva 

školství ruší.  Nebuďte smutní, vynahradíme si to jinak! Zdraví je zkrátka teď důležitější. Vzkažte 

rodičům, že penízky budou vráceny ihned, jak se setkáme společně ve škole. 

Děkuji za pochopení! 

 

A teď už hurá na školu!!! 

      ŠKOLA VOLÁ!!! 

 

V ČJ již začínáme další kapitolu, avšak bude pro vás spíše opakováním, popř. prohloubením již 

známého učiva, takže no stress!!!  

ČJ-zápis do sešitu: 

SLOVESA 

-jsou ohebná, časují se 

-vyjadřují děj 

-u sloves určujeme: osobu, číslo, čas (pouze u způsobu oznamovacího) a způsob 

 

Infinitiv – číst, psát (končí na –t, nevyjadřuje ani os., čís., čas) 

Slovesa zvratná – číst si, smát se (jsou spojena se zvratným zájmenem si, se) 

Slovesné tvary: a) jednoduché – čte (jedno slovo) nebo čte si (slovesa zvratná)  

                             b) složené – bude číst (z více slov) 



 

Toto již nepiš, ale důkladně pročti a zopakuj si!!! 

 Osoba: 1. os. čtu - čteme 

              2. os. čteš - čtete 

              3. os. čte – čtou 

 

 Číslo: jednotné (čtu, čteš, čte) 

           množné ( čteme, čtete ,čtou) 

 

 Čas: přítomný – čtu 

         minulý – četl jsem 

         budoucí – budu číst 

! URČUJEME POUZE U ZPŮSOBU OZNAMOVACÍHO! 

 

 Způsob: oznamovací – čtu, četl jsem, budu číst (oznamuje, co se dělo, děje a bude dít) 

                rozkazovací – čti, čtěme, čtěte (rozkazuje, přikazuje, zakazuje) 

                podmiňovací – četl bych, četl bys, četl by (co by se mohlo stát) 

 

 

Co vše děláš během pobytu doma? Vypiš slovesa: 

Str.136/cv.1 a) b) pouze ústně, nepiš do sešitu 

 

 

M zápis: 

JEDNOTKY HMOTNOSTI 

Str. 45/1 opiš růžový rámeček 

45/5 do sešitu 

45/6 ústně porovnávej 

BONUSOVÝ úkol za jedničku 45/7!!! Pěkně zapojte mozkové závity 

Pokud se maminka chystá péct, zapojte se a pomozte jí vážit mouku, cukr… Procvičíte učivo v praxi a 

navíc uděláte mamce radost (teda pokud u toho neuděláte velký nepořádek!!!  ) 

Zvažte si na váze, kolik máte doma jablek, banánů, aj. dobrot a zkoušejte převádět na jiné jednotky. 

 

JEDNOTKY OBJEMU 

47/1 opiš růžový rámeček 

47/2 do sešitu 



Praktický úkol: Kolik l, ml a dcl jsi dnes vypil(a)? (1 l =1000 ml, 1 dcl = 100 ml) 

MG zápis: 

RÝSUJEME OBDÉLNÍK 

43/1 náčrt, popis postupu 1 – 4, samotné rýsování 

Zasílám video s postupem, třeba někomu pomůže, zadání je však jiné: 

https://www.youtube.com/watch?v=Biymn5y_4FI 

 

VL – opakování str. 12 

a) Ústně odpovídejte na otázky, popř. odpovědi vyhledávejte v sešitě, učebnici. 

b) Překreslete časovou osu a vyznačte daná období do sešitu. 

c) Pročtěte si shrnutí. 

d) Kdy končí pravěk a začíná středověk? Použij časovou osu (příloha učebnice). 

e) Přečti si v rámci ČJ ČTENÍ příběh z čítanky, str.90. 

 

P – Úvod do EKOSYSTÉM PARK 

Nadpis do sešitu + obrázek ze str. 50, jak jste zvyklí. Budete-li mít hezky úkol splněn, čeká vás 

krásná jednička 

Pokud máte možnost být venku na zahradě, pozorujte jarní přírodu a vychutnávejte plnými doušky 

 

 

 

 

Vaše Veronika 

https://www.youtube.com/watch?v=Biymn5y_4FI

