
Milé děti, vážení rodiče, 
v předešlé domácí přípravě, kterou vytvořila paní učitelka Veronika Vozihnojová jste určitě 

zaregistrovali informaci o tom, že třídnictví od 25. května do konce školního roku si beru pod 

svá křídla. Známe se z výuky AJ a domácí přípravu z tohoto předmětu jste mně pravidelně 

zasílali na tento pracovní mail vojkuvkova@zsvyhlidka.cz. V této spolupráci bych s Vámi i 

nadále chtěla pokračovat jen s tím rozdílem, že mně budete ke kontrole posílat i práce 

z českého jazyku, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Připomínám, že domácí přípravu 

budou posílat ke kontrole jen rodiče těch dětí, které i nadále zůstaly na distanční výuce 

doma. Co nás v tomto týdnu čeká? 

ČJ (opakování sloves, věta jednoduchá a souvětí - seznámení) 

uč. str. 157 – vypracovat do ŠS (můžete i naskenovat …). Zadání jednotlivých šesti otázek 

nemusíte opisovat, stačí napsat číslo otázky a odpověď. Pošlete prosím ke kontrole. 

Na základě zhlédnutého videa opsat zápis z tohoto videa do ŠS, nadpis  Věta jednoduchá a 

souvětí. Vypracovaný zápis zašlete prosím ke kontrole. Zde uvádím odkaz:  

https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM 

Zápis z výše uvedeného videa: 

Věta jednoduchá (VJ) a souvětí (S) 
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Čtení 

O ořechovém lese, čítanka str. 189 – přečti si pohádku nahlas a zodpověz na otázky pod 

textem (ústně) 

M (zlomky, písemné násobení) 

Co se týče učiva Zlomky, tak uvádím pro názornost ještě tento odkaz. 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA 

Na základě výše uvedeného a zhlédnutého videa vypracujte cvičení z učebnice na str. 15/1. 

Toto cvičení překresli do ŠS a zkontroluj s tímto řešením. 

uč. str. 15/1 

1.V 
 

 
    N

 

 
      2. V

 

 
    N 

 

 
    3. V

 

 
    N

 

 
    4. V

 

  
    N

 

 
    5. V 

 

 
    N

 

 
     6. V

 

 
     N

 

 
     7. V 

 

 
      N

 

 
   

 8. V
 

 
    N

 

 
 

Jaký výsledek ti vyjde, když sečteš vybarvenou a nevybarvenou část? (ústně) 

uč. str. 15/3 (ústně) 

15/ 4 (do ŠS) – jen výsledky 

uč. str. 15/7 (vyber si dva libovolné příklady, vypočítej do ŠS) 

Všechna vypracovaná písemná cvičení ze ŠS mně prosím pošlete ke kontrole. 

Př (Můj mazlíček) 

Posílejte prosím ke kontrole referát na téma Můj mazlíček (nejpozději do 12.6.) 

 popis mazlíčka (jak vypadá) 

 proč je to můj mazlíček (jak se o něj starám, pomáhá mi někdo ještě…)  

 obrázek 

 napiš jednu otázku, kterou bys položil svým spolužákům k ověření pozornosti svého 

výkladu O mazlíčkovi  

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA


Vl (Lucemburkové), uč. str. 25 

Opište prosím tento zápis. Netřeba mně posílat ke kontrole. Děti jsou šikulky a opsat zápis je 

pro ně jistě hračka.  

 Lucemburkové 

Jan Lucemburský    +   Eliška Přemyslovna (sestra zavražděného Václava III.) 

                                    

                            Václav (Karel IV.), narozen 1316, zemřel 1378, tj. 14.století (Středověk) 

Karel IV.   

 Král český, císař římský 

 Otec vlasti 

 Vynikající diplomat (udržel mír v Čechách) 

 Narozen v Čechách, vychován ve Francii 

 Po návratu do Čech našel království zadlužené a zpustošené 

Stavby: Karlův most, Chrám sv. Víta (pohřben), Karlštejn, Karlova Univerzita (první ve střední 

Evropě) … 

Ústně: uč. str. 27/odpovědět na pět otázek (odpovědi naleznete v učebnici a v níže 

uvedených odkazech)   

Pro zájemce:                      

Reportáž o Karlu IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=6T_d82p8MTw 

Dějiny udatného národa českého –Karel IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA 

https://www.youtube.com/watch?v=6T_d82p8MTw
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA


Ke kontrole mně prosím pošlete z ČJ opakování ze str. 157 + zápis Věta jednoduchá a souvětí. 

Z matematiky 15/1, 15/4, 15/7 (2 příklady) nejlépe do 8.6. a do 12.6. Můj mazlíček 

z přírodovědy. Mockrát děkuji. 

 

Ať se vám práce daří a vše nejlepší k vašemu svátku přeje paní učitelka 

H. Vojkůvková. 

 

 


