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ČESKÝ  JAZYK 

Čítanka str. 207 – přepsat do sešitu literatury –dobrodružná próza 

Přečíst str. 82 – 86 (Karel May: Souboj) a do sešitu literatury napsat odpovědi na tyto otázky. 

1. Příběh je vyprávěn v ich-formě nebo er-formě? 

2. Jak se jmenuje náčelník Apačů? 

3. Jak se jmenuje syn náčelníka Apačů? 

4. Kdo zachránil život Samu Howkensovi? 

5. K čemu se musel vítěz dostat jako první? 

 

MATEMATIKA   

Rozklad na součin prvočísel – do ŠS  
Lze provádět přes „stromečky“ nebo pomocí „žebříčku= šibenice“. U stromečků si prvočísla 
podtrhneme a zapíšeme je do součinu podle velikosti: 

  
30=2∙3∙5 
Návod: 
U žebříčku si vlevo nahoru zapíšeme číslo, které máme rozložit, vedle něj prvočíslo (nejlépe 
nejmenší), kterým je zadané číslo dělitelné. Do dalšího řádku vlevo napíšeme výsledek dělení 
z předchozího řádku a vpravo opět prvočíslo, kterým je číslo na stejném řádku vlevo dělitelné. 
Tak pokračujeme stále dál, až ve sloupci vlevo dostaneme výsledek 1. V pravém sloupci pak 
máme zapsaná prvočísla, která seřadíme podle velikosti do součinu.                                                                                         



  
30=2∙3∙5 
Rozlož čísla podle PS 109/5, 110/6 pomocí „žebříčku“ 

 PS 111/8 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina Němcová – přečíst cv. 1/str. 50 v učebnici, do školního sešitu vypracovat cv. 2, 3(přepsat 

slovíčka a přidat český překlad)/ str. 50cv.prostudovat PS str.70/4.5 3b/str. 51 (celé věty) 

Skupina Y. Paštové - Uč. str. 49 cv 3a, b, doplň a přepiš do sešitu. Přečti text uč. str 48, přelož 

a odpověz na otázky cv. 1 do sešitu. 

ZEMĚPIS 

1. Opakování – písemně do sešitu i se zadáním: 

a) Jak vznikají vlny na oceánech? 

b) Co jsou oceánské proudy? 

c) Najděte na mapě v atlase světa některé teplé a studené oceánské proudy a napište si jejich 

názvy. Především se zaměřte na proudy, které ovlivňují evropský kontinent. 

2. Uč. str. 62 – 63 Jezera, bažiny  jiné vodní nádrže 

a) Pozorně si nastudujte 

b) Vypište si podstatné informace 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Pracovní sešit: stran 39, cvičení 8, 9, 

Časování slovesa trinken (napsat do sešitu Deutsch) : 

ich trinke 

du trinkst 

er, sie, es trinkt 

  

wir trinken 

ihr trinkt 



sie, Sie trinken 

RUSKÝ JAZYK 

1) Přivlastňovací zájmena - učebnice str. 41/4C – (viz přehled gramatiky – str. 70), spojit 

a přepsat do školního sešitu 

2) Prac.sešit – str. 47/8, 48/9A 

3) Písanka – dopisovat chybějící cvičení a stránky 

 

 

 

 

 


