
4.A    Domácí výuka od 18.5. – 22.5. 

ČJ  Slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací 

      Uč. 106/1 podle zadání  +vypiš slovesné tvary a urči osobu, číslo a čas 

     Uč. 106/4 do sešitu vyznač slovesa a urči osobu, číslo a čas. 

      Způsob rozkazovací – uč. 107/ žlutá tabulka – tvary rozkazovacího způsobu 

      zapiš si do sešitu:             Rozkazovací způsob 

                                        2. os. č. j .      1.os. č. mn.        2. os. č. mn. 

                                          piš !                pišme !                pište! 

     uč. 107/4a,b  pište věty v rozkazovacím způsobu 

     PS s. 62/1 – 3 

    M  uč. 121/15 ,16 , 17 do sešitu 

               122/ 18 slovní úloha  - do sešitu 

               122/19,20,25 

               141/3 – 6 pracuj do sešitu 

        Výpočet více částí z celku: podívej se na video 

   https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U 

        Uč. 142/ zelená tabulka  - projdi si cv. 8,9 ústně  

Př    Živočichové v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata 

         Uč. s. 56 – 57 přečti si  

         V mailu budete mít prezentaci – proveďte si zápis do sešitu 

VL   Jihomoravský kraj – uč. 26 -27 přečti si + obrázky 

      Zápis do sešitu + nalepení v mailu 

      Slepá mapka  - podle uč. 26 do sešitu 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U


AJ   Souhrn učiva 18.5. – 22.5 

Hello! 

Zdravím vás přátelé, tento týden se seznámíme s tím, jak říci, že něco něčí je. Např. Petřina kniha, 

Petrův sešit atd. Ale nejdříve začneme s tabulkou s přivlastňovacími 

zájmeny./moje,tvoje,jeho,její,náš,váš,jejich/ 

 

 

 

 

 

 

 

Moje jméno je Martina.   My name is Martina / My name´s Martina. 

Jmenuje se Bob (kdo – on/jeho jméno). His name´s Bob. 

Jmenuje se Jane (kdo – ona/její jméno). Her name´s Jane. 

Prosím zkuste z učebnice na str. 18/ cv.3 ,  spojte osoby + přivlastňovací výraz. /nemusíte do sešitu/ 

Str. 19/ 5, tady prosím napsat věty do sešitu, doplňujete moje,tvoje……, vyfotit a poslat přes 

messenger, mail… 

Stejného typu je i cvičení v pracovním sešitě na str. 15/6 

Dále máme otázku ČÍ JE TO ….?     WHOSE …..IS THIS?     WHOSE ….IS IT? 

 Whose book is this?    Whose pen is this?     Whose car is it?        Whose bike is it? 

Pomocí WHOSE se ptáme na vlastníka něčeho. Whose book is this?  -  It´s Bob´s.    

U odpovědi řekneme jméno té osoby, které ta věc patří + na konec jména přidáme apostrof ´ a s  =  ´s  

It´s Bob´s car.          Whose pen is it?   It´s Kate´s pen.      Whose phone is this?  It´s Jacke´s phone.  

Na toto máme cvičení v pracovním sešitě na str. 15 / 4 – jsou zde věty do kterých musíte zařadit 
apostrof a s do správného slova /tedy čí co je/. 

15/5 – stejné cviční, ale na poslech, vy co máte možnost si pustit CD z pracáku, tak zkuste zabojovat. 

Možná se vám toho zdá dost, ale není to nic těžkého. Good Luck and keep smiling. :-)  

 

Subject 

Pronouns 

Possessive Adjectives 

Přivlastňovací zájmena 

ČJ 

I My moje 

He His jeho 

She Her její 

It Its toho,té -věci 

We Our naše 

You Your Tvoje / vaše 

They Their jejich 


