
ČESKÝ JAZYK /10.úkol/ 18.5. 

Milí žáci a rodiče, 

zdravím Vás a posílám úkoly na tento týden… 

Dnes bych Vám navrhla: 

napsat si nanečisto 3. čtvrtletní práci, kterou najdete ve velkém PS na str.76. Diktát nebo doplňovací 

cvičení ke 3. čtvrtletní práci najdete na str. 78, správné odpovědi budou dole. Měli byste práci stihnout 

za 45 minut, což ve škole stíháte téměř všichni.. 

Napište mi prosím, pokud se Vám nějaké učivo nedařilo.... 

I. Časování sloves v přítomném čase /znáte už z nižších ročníků/: 

Přítomný čas sloves vyjadřuje děj, který právě teď probíhá, např. sedím, čtu.. 

/viz žlutý rámeček v uč. str. 100/ V koncovkách slov v přítomném čase píšeme 

vždy i! 

/viz žlutý rámeček v uč. str. 101/ 

II. Procvičování: 

- uč. str. 101/ 4 – nepište, jen ústně 

- velký PS str. 59 / 1 – podtrhněte slovesa vlnovkou ve všech hádankách, to stačí 

str. 59 / 2 a – doplňte koncovky, podtrhněte vlnovkou slovesa a prosím 

p o š l e t e 

str. 59 / 3 – dobrovolně 

str. 59 / 4a např. (já) prosím… 

/správné odpovědi dole/ 

- Urči osobu, číslo a čas u sloves a napiš /správné odpovědi dole/: 

např. (ona) kreslí – 3. os., č.j., čas přít. 

píše- 

vysvětlují- 

stojím- 

mluvíte- 



kreslíme- 

Správné odpovědi: 

3. čtvrtletní práce: 

1. Diktát 

tělocvična..hodiny..výchovy..trávíme…musíme..obuvi..přízemí..budovy..pokryta.. 

parketami..žebřinami..šplhadly..dvěma kladinami..v rozích..čtyři kozy..švihadly.. 

kotouly..vybíjenou 

2. čtyři PJ – vzor žena: tělocvična, výchovy, podlaha… 

3. kost- např. obuv, hrad- kotoul, stavení – přízemí 

4. točit vrtulí, s milými přáteli, přilétli dva holubi, výlet do Ostravy, plavba po Labi, teta z Přibyslavi 

5. dvěma – číslovka, školní- přídavné jméno, nás- zájmeno 

6. přezout 

7. musíme se přezout, nachází se 

8. sloveso osoba číslo čas 

budu skákat 1. . j. bud. 

trávíme 1. mn. přít. 

šplhali 3. mn. min. 

zacvičíte si 2. mn. bud. 

Děkuji za píli a spolupráci. 

A. Ševčíková 

MATEMATIKA 

Tento týden se trošku posuneme ve zlomcích budeme počítat zlomek z čísla – nic těžkého, pouze 

musíme znát násobilku!!!! Se kterou už určitě nikdo nemá problém. A opět nás čeká opakování.  

PS-Z- str. 14 / cv. 1, tady použijte přílohu č. 3 ze zadní strany pracovního sešitu str.30.  V prostřední 

části tabulky je krásně vysvětleno jak vypočítáme zlomek z čísla. Dané číslo vydělíme jmenovatelem a 

vynásobíme čitatelem.   

1  z 35 vypočítáme:   35 vydělíme jmenovatelem 7 = 5   a číslo 5 vynásobíme čitatelem 1 = 5 , takže  1 

7                                      sedmina z 35 je 5. 



 

Dále pak zasílám ofocený pracovní list, tady POZOR – je tam poslední příklad na geometrii, ovšem 

nastal problém – nemám doma kružítko, takže na listu s výsledky je to taková nehezká práce ode mě, 

ale vy děti to budete mít daleko krásnější samozřejmě a na rozdíl ode mě na jedničku. 

 



 

ANGLIČTINA 

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 



 

VLASTIVĚDA 

Liberecký kraj https://edu.ceskatelevize.cz/liberecky-kraj-5e441ec1d76ace2c451ddebf 

 

Krajské město:  Liberec 

Další města:  Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Frýdlant 

Poloha:  severní Čechy 

Povrch:  Česká tabule, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj 

Vodstvo: Labe, Jizera, Nisa, Máchovo jezero – bylo vytvořené člověkem, takže ve skutečnosti není 

jezero, ale rybník. 

Zemědělství: živočišná výroba – produkce mléka a mléčných výrobků 

Průmysl: sklářská výroba  - Nový Bor, Liberec /nano vlákno/  , bižuterie – Jablonec nad Nisou,  

strojírenský prům. 

    Ještěd – rozhledna, tv vysílač, nedaleko Liberce – Lužické hory 

   

Liberec                                                 Hrad Bezděz, ukrývá poklad a nejdelší podzemní chodbu 

https://edu.ceskatelevize.cz/liberecky-kraj-5e441ec1d76ace2c451ddebf


PŘÍRODOVĚDA  

Živočichy našich vod rozdělujeme opět do několika skupinek:  

1/ HMYZ 

2/ RYBY 

3/ OBOJŽIVELNÍCI 

4/ PLAZI 

5/ PTÁCI 

6/ SAVCI 

Ke každé skupince najdete níže příklady živočichů, jejich stavbu těla. 

  

 

 

 

   



                 

 

  



   

 

 

 

 

   

 

 

 



ŘEŠENÍ  MATEMATIKA 

 


