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ČESKÝ  JAZYK 

Nácvik čtenářské gramotnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky: 

1. Jaký je účel letáku? ________________________________________ 

2. Čím je akce podmíněna? ____________________________________ 

3. Co se v ukázce rozumí pod pojmem „akce“? _____________________ 

4. Ke kterému slohovému útvaru byste ukázku zařadili? 

A. inzerát 

PHONnET, s. r. o. 

telefonování již za 1 Kč / minuta po 

celé ČR 

Proč si vybrat nás? 

 připojení k internetu na půl 
roku zdarma* 

 neomezené stahování dat 

 web, e-mail zdarma 

        www                           e-mail              tel. 

www.phonnet.cz     phonnet@net.cz        

7345985563 * tato akce je podmíněna podepsáním smlouvy na tři 

roky 



B. reklama 

C. dotazník 

D. zpráva 

 

MATEMATIKA  

Kružnice vepsaná trojúhelníku – str. 167-169 

Přečíst a prohlédnout obrázek k úvodnímu příkladu str. 167-168 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/103302 

ŠS zapsat modrý rámeček str. 168 a zapsat a narýsovat všechno ze cvičení 5 str. 168 

(délky stran si odměř z učebnice, vše řádně označit!), modrý rámeček str. 169 

169/9 budeš sestrojovat trojúhelník se stranami 6 cm, 5 cm a 3 cm a kružnici jemu vepsanou; 

délka lana=poloměr kružnice vepsané 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina M. Němcové – pracovní sešit str. 46 – cv. 1, 2, 3, 4 

Skupina Y. Paštové - Uč.str 56 cv 4 spoj jednotlivá slova a vytvoř 4 otázky a připiš k nim 

odpovědi. Pošli mi ke kontrole na můj mail. Zopakuj si čísla od 1 - 100, 1000, 1000000. 

Youtube: The Big Numbers Song 

 

ZEMĚPIS 

Zapište si do sešitu: 

3. Mírný pás (v učebnici od str. 80 do str. 84) 

Je to oblast s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím 
a oblastmi se subpolárním podnebím. Na severní polokouli leží mírné šířky mezi 40° a 60° 
severní zeměpisné šířky, v Evropě sahá mírné podnebí až k polárnímu kruhu. 

V mírných šířkách probíhá rychlá výměna vzduchových hmot a tlakových útvarů. Všeobecně 
jsou mírné šířky nejvíce pod vlivem polární vzduchové hmoty a převládajících západních 
větrů. Pro mírné pásmo je charakteristické střídání čtyř ročních období. 

Podívejte se na:  

https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/103302
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduchov%C3%A1_hmota
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlakov%C3%BDch_%C3%BAtvar%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4


NĚMECKÝ JAZYK 

Do sešitu Deutsch si napiš: 

1. Datum: der 28. April 

2. Mitzi a Maus si hrají na Velikonoce – video (podle potřeby se podívej víckrát) 

- Podívej se na video a slovíčka a věty si napiš do pracovního sešitu str. 60 

- Nahlas si slovíčka s postavičkami opakuj. (Ostern = Velikonoce) 

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174 

 

RUSKÝ JAZYK 

Vazba „U meňa jesť “ 

 

1. Opakování a procvičování slovní zásoby – 5.lekce: 

Pracovní  sešit – 61/10, 62/12 

 

2. Vazba:  U meňa jesť  – já mám 

Učebnice str. 53/8 A – růžový rámeček - přepište do sešitu 

 

3. Učebnice str. 53/7 A – rozhovor – trénujte čtení 

 

4. Procvičování učiva – online cvičení: www.klett.cz/online 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174
http://www.klett.cz/online

