
7. A  - pátek 27. 3. 2020 

 

MATEMATIKA 

Opakování – mapa 
PS 3. díl  173/1,4,6, 174/8 

173/5 (na skutečný rozměr musíš zmenšit!), 

173/7 (nejdřív vypočítej skutečné rozměry, potom teprve obvod!) 

            174/12 (před výpočtem převeď na stejné jednotky – ty menší) 

 

PŘÍRODOPIS 

 

1) Přečti si text str.55 – 57 – Hlodavci včetně okrajů. 

2) Zapiš do sešitu rodové i druhové názvy všech uvedených hlodavců a ke každému 

uveď jednu informaci, kterou považuješ za důležitou nebo zajímavou. 

3) Prohlédni si všechny obrázky hlodavců a u podobných (hraboš, myš, krysa, potkan) si 

všimni odlišujících znaků (velikost ušních boltců, délka ocasu apod.) 

4) Do sešitu zapiš text ze „Shrnutí“ na str.57. 

5) Vypracuj do sešitu otázky 1 – 14 na str.57. 

6) Podívej se na video – syslí kolonie v blízkosti sídliště: 

https://www.youtube.com/watch?v=SYu4fvaSFp 

 

ČESKÝ JAZYK (SLOH)  

 

I. kontrola  - minulé zadání 

uč. 118/6 

1. Z doplněného textu vypište: přirovnání, personifikaci, básnická vyjádření. 

přirovnání: voda svítila jako diamanty 

personifikace: Slunce vyšlo, voda padala a svítila, rozezněl se zpěv ptáků 

básnická vyjádření: purpurově rudými paprsky, rozpálená skalní stěna, stoupal do výše 

šedý opar,  

2. Do 2. a 3. odstavce opět podle souvislosti doplňte vhodné výrazy. 

…, které vyšlo; …temný, smolou vonící…; …srnami …; … s divokými jestřáby …; 

… jako kostky z dětské stavebnice selské dvory, roztroušené mezi kvetoucími loukami 

a stříbrnými potůčky. Jaro rozestřelo…; kukačka ve větvích zazpívala… 

 

II. Nové zadání 

1. uč. 118/6 b) – 2. a 3. odstavec 

Výtah 

2. uč. str. 119 - přečíst 

3. uč. str. 120/cv. 1 a) b) c) 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. MRÁZOVÁ) 

https://www.youtube.com/watch?v=SYu4fvaSFpI


PS str. 47/4 podle vzoru sestav 7 otázek a odpověz za sebe podle pravdy 

                                        47/5 podívej se na tabulku s Travorovými odpověďmi a podle toho 

sestav otázku a odpověď v perfektu 

 

ANGLICKÝ JAZYK (PÍ UČ. PAŠTOVÁ) 

 

uč. str 49 cv 6a slovíčka přelož a přepiš do slovníčku, nauč se! Zapiš do vocabulary slovíčka 

4D a nauč se. 

 


