
Přírodopis 

Dokončit orgánové soustavy savců – od dýchací soustavy včetně, str.43 až 44 – přečíst 

včetně okrajů, stručné výpisky, prohlédnout obrázky 129-132, 135-137, písemně vypracovat 

otázky a úkoly str.45 do sešitu 

 

Český jazyk (mluvnice) 

1. PS 44/7 

2. Zapsat do sešitů a naučit se 

Věty dvojčlenné, jednočlenné slovesné, větné ekvivalenty 

 

Věty dvojčlenné – můžeme rozlišit podmět (i nevyjádřený) a přísudek (Lesy rostou pomalu. 

Přišel jsem včas. (já) 

Věty jednočlenné slovesné – nemají podmět, základem je sloveso ve 3. os. č. jed. Nejčastěji 

vyjadřují: 

 přírodní děje (Hřmí. Prší.) 

 tělesné stavy (Bolí mě v zádech.) 

 duševní stavy (Je mi smutno.) 

 smyslové vjemy (Zvoní.) 

Větné ekvivalenty (věty jednočlenné neslovesné): 

 jmenné (pozdravy, nápisy) Dobrý den! Babička. Úžasné! 

 infinitivní - Stát! Nehýbat se! 

 citoslovečné – Ach! Brr! 

 příslovečné – Vzhůru! Všichni vpravo! 

 částicové - Ano. Ne. Zajisté. 

Změna VJ na VD (podmět a přísudek!): 

Sněží. → Padá sníh. 

Je mi smutno. → Jsem smutný. (já) 

Dobrý den! → Přeji dobrý den. (já) 

Vstát! → Vstaňte! (vy) 

3. Cvičení opsat do sešitu, podtrhnout podmět a přísudek, podle toho určit VJ, VD, VE 



1. Venku se ozvalo zvonění. 2. Necítím konečky prstů. 3. Jede se na hory. 4. Rychle jez! 5. 

Na červenou stát! 6. Nate! 7. Nehnout se ani na krok. 8. Ticho! 9. Mrazí mě při pomyšlení na 

tu nešťastnou nehodu. 10. Papírnictví u Švejdů. 11. Zítra přijdu v osm hodin. 12. Židle a stolky 

se mi velmi líbily. 13. Ouvej! 14. V obchodě nabízeli proutěné košíky. 

 

Matematika 

 Středová souměrnost 
                přečíst 152-154 ; 

   do ŠS 153/2, samodružný bod, 154/4, 
   PS 1. díl 77/1 

 
Anglický jazyk (pí uč. Mrázová) 
 
- uč. str. 56 – přečíst článek 5. lekce 
- nastudovat Prezent Perfect (předpřítomný čas) – dle PS str. 72 
 
Anglický jazyk (pí uč. Paštová) 
 

- PS str. 71 – tabulka 4.3 (přepiš do škol. sešitu. a přelož) 

 

Zeměpis 

 
                                   Itálie, Řecko 

 

- Itálie, Řecko, uč. str. 67-69 

- Nastudovat a vypsat informace 

- U obou států doplňte – členství v EU (Euro), Nato    

- Nakreslete přibližně tvar Itálie, Sicílii a Sardinii 

- Z textu Itálie do obrázku zaznamenejte všechna města + Verona+ italské přístavy+ městské 

státy Vatikán a San Marino  

- Pracovat s atlasem (učit se s mapou). 

 
 

 

 

 

 


