
Plán domácí výuky na týden od 25. 5. do 29. 5. 2020 

Dobrý den, nyní už budeme tímto způsobem pracovat jen s polovinou třídy. Vždy napíšu, co 
probereme ve škole, vy se na danou látku podíváte do učebnice. Připravím cvičení, které mně 
pošlete.  

 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden budeme opakovat  časování sloves a vše o slovesech, co jsme dosud probrali (UČ  
str. 66 – 72). Přidáme si slovesný způsob : str. 74 –  str. 76. Je nutné si pořádně pročíst žluté 
rámečky v učebnici a projděte si cvičení, která zde jsou.  

Slovesný způsob:  

 oznamovací  –  tam patří tvary sloves, které jsme probírali do této doby (čas minulý, 
   přítomný, budoucí) 

 rozkazovací – lze vytvořit jen u tří osob: 2. osoba č. j.  

1. a 2. osoba č. mn. 

 Podmiňovací  - tvoříme ve všech osobách, je složený z příčestí činného a ze zvláštních 
   tvarů:  bych, bys, by, bychom, byste, by 

POSLAT:  Vyčasovat sloveso držet v oznamovacím způsobu (všechny časy), v rozkazovacím 

způsobu, v podmiňovacím způsobu. 

Bude to vlastně vyčasovaných 5 různých tvarů tohoto slovesa. Pište přehledně: 

 1 .….    1.…. 

 2….    2…. 

 3….    3…. 

A tak dál…… 

 

MATEMATIKA 

Zaměříme se na geometrii, kde budeme opakovat trojúhelníkovou nerovnost, rýsování čverce 
a obdélníku, budeme řešit útvary souměrné podle osy. Budeme zkoumat různé geometrické 

tvary, kolik os souměrnosti mají. Jsou to cvičení: str. 99 cv. 2 a str. 100 cv. 4 a 5 

Dále budeme opakovat všechny matematické operace s velkými čísly. 



POSLAT: Narýsované a vystříhané geometrické tvary z výše uvedených cvičení, které 

přeložíte dle os souměrnosti, osy (přehyby) obtáhnete pastelkou a spočítáte (napíšete počet), 
kolik os souměrnosti má daný geometrický tvar. To pak vyfotíte a pošlete.  

VLASTIVĚDA 

Jdeme  na jižní Čechy. V učebnici jsou na str. 27 – 31. Jako vždy si pročtěte, ukazujte na 

mapě a udělejte si zápis.  

POSLAT:   

1. Co víš o Šumavě 

2. Jaké vodní hladiny (různé druhy) najdeme v jižních Čechách? U každého druhu napiš 
jeden příklad se jménem. (Poradím vám, jsou tam 4 druhy vodních ploch.) 

3. Napiš 3 města a co o nich víš 

4. Jak se v hospodářství využívají rybníky? 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Příloha – učebnice str. 52 

 

ANGLICKÝ JAZYK  - Y. Machačová  

Pokud se žák vrací do školy od 25.5.2020 bude vypracovávat  tyto úkoly ve škole – doma 
může pokračovat ve videích a PC programech. Pomůcky : WORKBOOK, BOOK. Pro 
ostatní  žáky platí i nadále samostatná domácí příprava níže . 

- Děkuji ti za pracovní list SCHOOL SUBJECTS 

- Dnes máš 2 pracovní listy na procvičování – po vyplnění je přepošli na můj mail 
- 1.list : sloveso TO BE ( to bude pro tebe jistě pohodička) - vyplň 

- 2. list : SCHOOL SUBJECTS – vyplň a pracuj se slovníkem   
- BOOK page number : 35 – podívej se na obrázky a seznam se se školou v Anglii. 

Všimni si, že žáci nosí školní uniformy ( SCHOOL UNIFORMS). Podívej se na video 
na YOUTUBE: zadej This is Britain – School. 

- Běž na YOUTUBE a procvičuj si : Kids vocabulary – school subjects ( opakuj 

nahlas, najdi SONGS a zazpívej si) 

- HAVE FUN WITH ENGLISH! 

 

ANGLICKÝ JAZYK – Mgr. M. Mádrová 
děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  

- všechny informace, odkazy, videa a další procvičování najdete také na webových 

stránkách angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/


- do slovníčků (Vocabulary) si zapište nebo nalepte nová slovíčka School subjects 
(příloha 4.trida-aj-madrova1), nezapomeňte se je učit 

- vytiskněte si kartičky (příloha 4.trida-aj-madrova2) nebo si vytvořte vlastní, 
rozstříhejte, zamíchejte a utvořte správné dvojice, nakonec zkontrolujte se slovníčkem 

- v učebnici na str. 34/ cv. 1 si nahlas čtěte slovíčka 

Pokud si nevíte rady s výslovností, můžete použít 
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky - zadejte slovíčko v angličtině do slovníku a 
můžete si ho několikrát poslechnout, nezapomeňte ho i nahlas zopakovat  

- v učebnici vypracujte na str. 34 – 35/ cv. 2 (Podívejte se na rozvrh hodin a text 

s fotkami. Odpovězte na otázky) 
- své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 
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