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ČESKÝ  JAZYK 

Učebnice str. 72 (světlá), 76 (tmavá) – do ŠS přepsat tabulku „Příslovečné určení může být“;  do ŠS 

vypracuj cv. 4 ze stejné strany - příslovečná určená doplň, urči (PUČ,PUM,PUZ, holé, rozvité, 

několikanásobné) 

MATEMATIKA   

Souměrné trojúhelníky (str.176-179) 

Pročíst a prohlédnout úvodní příklad 

Do ŠS 

Zapsat modrý rámeček str. 177 

Opsat řešený příklad 177/1 

178/9 udělat náčrtky a zapsat oba modré rámečky str. 178 

178/11 udělat náčrtky a zapsat oba modré rámečky str. 179 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Téma: Cévnaté rostliny 

1) Přečti si text na str.85, 86 včetně okrajů. Zapiš do sešitu „Shrnutí“ na str.86. Nakresli a 

popiš obr.24a a obr.23 na str.85, obr.30 na str.86 

2) Na základě toho, co sis přečetl(a), odpověz písemně do sešitu na otázky: 

a) Mají jehličnaté stromy také listy? 

b) Podle obrázku 23 rozhodni, který ze dvou uvedených jehličnanů se spíš vyvrátí a 

který se zlomí. Zapiš do sešitu. 

3) Máš-li možnost vyjít na procházku do přírody, dívej se kolem sebe, je krásné období roku, kdy 

kvete mnoho bylin,  stromů a keřů. Podívej se na video, kde se seznámíš s některými jarními 

bylinami:  https://www.youtube.com/watch?v=AEPf3pCXeXE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEPf3pCXeXE


FYZIKA 

1. Ústně odpověz na otázky 1. – 3. na str. 94 

2. Do sešitu vypočítej úkol 4. na str. 94. Postupuj podle vzorového příkladu na str. 94 

nahoře. Hustotu žuly najdeš v tabulce na zadní obálce učebnice. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Guten Tag! 

Dnes pokračujeme v procvičování 3. lekce v pracovním sešitě: 

1. Str. 44, cv. 11 – pracujte podle příkladu 

2. Str. 44, cv. 12 – použij barevné tužky 

3. Poslech: Mitzi a Maus skládají mapu Evropy – opakování slovíček – Modul 1 

 https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-skladaji-mapu-evropy-5e44245a4908cf012515812e 

 

RUSKÝ JAZYK 

Datum – 5.května - „pjátoje mája“ 

 

5.lekce – bydlení 

1. Rozhovor – str. 55/14 A v učebnici - přečtěte si rozhovor a podtrhněte tužkou 
názvy pokojů. Trénujte čtení nahlas. 

2. Učebnice – str. 55/14 C – Odpovězte na otázky – do sešitu 
3. Poslech – www.forvo.com/languages-pronunciations/russkij 

            (správná výslovnost různých jazyků – ukázky s poslechem) 

DĚJEPIS 

Doplňte vhodně text. U variant správně rozhodněte. 

Křesťanství je monoteistické/polyteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které je 

soustředěno kolem života a učení ……………………. (napište osobnost), kterého chápe jako mesiáše/proroka, 

spasitele světa,  syna ………………….. (napište koho), který se v Kristu zjevil. Křesťanství vzniklo z židovství na 

území ………………… (napište název území), kde Ježíš působil. Toto působení a počátky křesťanství zachycuje 

…………………… (napište název knihy), mladší část Bible/Tóry. 

Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem/svátostí přijímání a osobním 

přijetím křesťanské nauky a životní praxe. Všichni křesťané věří v ……………….. (napište jakého)Boha, vyznávají 

Ježíše Krista jako Spasitele, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění………………….. (napište čeho) 

a spásy a očekávají druhý příchod Kristův. Věří, že Ježíš zemřel ……………….. (napište jak), třetího dne 

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-skladaji-mapu-evropy-5e44245a4908cf012515812e
http://www.forvo.com/languages-pronunciations/russkij
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monoteismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Misie
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mesi%C3%A1%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_syn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99est
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spasitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa


………………………. (napište událost), poté se po 40 dní ukazoval některým ze svých stoupenců a nakonec i se svým 

tělem vstoupil na nebe. Následně byl jeho učedníkům seslán Bůh Otec/Duch svatý, který ve světě nadále 

působí. Vypráví o tom kniha Skutky apoštolů/Vidění Janovo, jež je součástí Starého/Nového zákona. Křesťané 

očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin. Kristův příběh najdeme v 

…………………………, ……………….……., ……………………., ……………………………… (napište názvy všech 4 knih). 

 
Upravte kryptogramy v prvním sloupci a spojte dvojice, jak k sobě patří. 
 
 ESATŇK  ……………………….   svátky seslání Ducha Svatého 
 KETSŘ  ……………………….   místo, kde zemřel Kristus 
 OGLTAOG ……………………….   „sedmá svátost“ 
 TERAZAN ……………………….   hlavní křesťanské svátky 
 OVLASÍRAPV ……………………….   místo, kde se narodil Ježíš 
 NIECTEL  ……………………….   obřad uvedení do církve 
 ECLIKVEONO ……………………….   svátost smíření 
 TANECSARUTASBSNIC……………………….  východní větev křesťanství 
 OPZĚĎV  ……………………….   obřad přijímání 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svat%C3%BD

