Učivo od 22.02. do 26.02. 2021
Vypracované mi pošlete přes telefon do čtvrtka 25.2. Nebo přineste ve čtvrtek 25.2. do školy
od 10.00 do 11.00 hodin. Děkuji. O.
Když něčemu nerozumíte, napište mi, zavolejte, přijďte do školy v pondělí nebo ve
čtvrtek od 10.00 – 11.00 hodin. Ráda poradím, pomůžu.
ČJ – Zopakuj si podstatná jména. Měl bys je poznat (už jsme se je učili) a určit jejich
pád, číslo a rod. Přehled pádů, čísel, rodů a vzorů je v učebnici na straně 79.
Do ČJ-Š napiš nadpis: Podstatná jména. Jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
Ptáme se na ně: Kdo? Co?
Do ČJ-Š udělej 74/1. Vypiš mi z textu 10 různých podstatných jmen – jen je napiš.
Napiš: Delfíni, ...
Do ČJ-Š udělej 75/3. Opiš všechna vyznačená podstatná jména (napsaná jiným písmem), i s
předložkou a ke každému slovu napiš, v jakém je pádě. POZOR, ČTI SI K TOMU CELÉ VĚTY!!!
Napiš: v koutě – 6.p., ...
Do ČJ-Š udělej 76/4. Opiš všechny věty. Za každou větu napiš, v kterém pádě je vyznačené
(napsané jiným písmem) podstatné jméno.
Napiš: Schovali se za stromy. - 4.p. …..
Do ČJ-Š udělej 78/8. Opiš všechna vyznačená podstatná jména (napsaná jiným písmem) a ke
každému slovu napiš, zda je v jednotném nebo množném čísle.
Napiš: uhlí – jednotné číslo, …
Do ČJ-Š mi napiš 5 podstatných jmen rodu mužského, 5 podstatných jmen rodu ženského, 5
podstatných jmen rodu středního (vymysli je podle sebe).
Napiš: mužský rod – stůl, ….., ….., ……, …...
ČJ – Sloh – Do sešitu napiš nadpis: E-mail. V učebnici na straně 126/1 si přečti napsaný
e-mail. Je to jen vzor. Napiš mi do sešitu svůj vlastní krátký e-mail. Napiš kamarádce
(kamarádovi) o tom, co jsi v poslední době zažil, dělal, jak se máš. Nezapomeň ho oslovit a
nakonec se podepsat.
Čítanka – strana 107 – 108.
M – do M-Š piš vždy stranu a cvičení. Děkuji. PIŠ u všech příkladů ZKOUŠKY!
Všechny příklady počítej tak, jak jsme se to naučili + zkouška.
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AJ – Do AJ-slovíčka si napiš nová slovíčka a nauč se je.

8. lekce
happened [hapnt] – stalo se
went - šel
gave [gejf] – dal
climbed [klajmd] – vylezl, šplhal
came [kejm] – přišel, přijel
picked up [pikt ap] – zvednul, vyzvednul
stole [stoul] - ukradl
V učebnici na straně 29 si nahlas přečti celý příběh.
Do AJ-Š si toto opiš a přelož do češtiny:
He came. I gave. We climbed. It happened. You picked up. She stole.
VL – Prohlédni si fotky Prahy v učebnici na straně 37- 42, napiš si do sešitu zápis a nauč se
to.
Do sešitu napiš nadpis: Praha. V Praze sídlí vláda a náš prezident má svoji kancelář na
Pražském hradě. Řeka Vltava. Památky: Národní muzeum, Národní divadlo, Karlův most,
Karlova univerzita, Chrám svatého Víta (uloženy korunovační klenoty), Zlatá ulička (maličké
barevné domky), Kampa (ostrov uprostřed města), Staroměstské náměstí, Staroměstský orloj,
Prašná brána, Starý židovský hřbitov, Václavské náměstí, Petřínská rozhledna, Vyšehrad,….
V učebnici na straně 38 si přečti dopis, který napsal Martin, když byl na výletě v Praze.
PŘ – Prohlédni si obrázky v učebnici na straně 39. Napiš si do sešitu zápis a nauč se to.
Do sešitu napiš nadpis: Život v oceánech a mořích. Na Zemi je více vody (oceánů) než
pevniny. Ve vodách oceánů žijí v různých podnebných pásech různé druhy živých organismů.
Většina rostlin a živočichů žije v mořích blízko pevniny – je tam dost tepla a světla. Mořské
řasy vyrábí kyslík. V mořích tropického a subtropického pásu – žraloci, delfíni, medúzy,
chobotnice, koráli,… Moře mírného pásu – makrely, tresky, … Moře polárního pásu – velryby
(Živí se planktonem. To jsou drobné rostliny a živočichové vznášející se pod hladinou moří),
tučňáci, mroži, tuleni, ...
Nakresli si do sešitu jednoho mořského živočicha.

Děkuji. Zdraví M. Olejníková

