
Plán domácí výuky  na týden od 1. 6. do 5. 6. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Minulý týden jsme dokončili slovesa. Nyní se podíváme na stavbu věty. Budeme rozlišovat 
věty jednoduché a souvětí, hledat spojovací výrazy a dělat vzorce souvětí. Vše bychom již 
měli trochu znát. Učivo je na str. 82 – 84.  

Dále se podíváme na stavbu věty jednoduché. Budeme hledat základní skladební dvojice 

(nyní již pojmenujeme podmět a přísudek). Toto učivo je na str. 85  

Postup při hledání základní skladební dvojice: 

Malý pes štěká za plotem. 

1. Ve větě najdeme sloveso v určitém tvaru   - štěká 

2. Kdo? Co? Štěká?                                - pes 

Pes štěká je základní skladební dvojice. 

 

POSLAT: str. 85 cv. 3 

 

MATEMATIKA 

Budeme opakovat všechny matematické operace s velkými čísly. 

Nová látka:  Obvod trojúhelníku (str. 96), obvod obdélníku (str. 105), obvod čtverce (str. 
106). Měli bychom znát vzorce pro tyto obvody. Nejdříve vždy napíšeme správný vzorec, 
potom do vzorce dosadíme příslušné velikosti stran a vypočítáme. 

Trojúhelník:   o = a + b + c 

Obdélník:   o = 2. (a + b) 

Čtverec:   o = 4 . a 

 

POSLAT: str. 106 cv. 5 a), b), c) – vždy si udělejte náčrtek a vypočítejte. Nerýsujte. 

 

 

 

 



VLASTIVĚDA 

Českomoravská vrchovina – str. 32 – 35. Vše hledejte v mapě a vlepte si zápis. 

POSLAT: 

1. Z jakých pohoří se skládá Českomoravská vrchovina? 

2. Co to znamená, že zde je hlavní evropské rozvodí? 

3. Jsou zde nějaké přehrady? Jestli ano, na jakých řekách a jak se jmenují 

4. Jaká je typická plodina v této oblasti? 

 

PŘÍRODOVĚDA  

- viz příloha 4. tř. Př 

 

ANGLICKÝ  JAZYK – Mgr. Martina 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/ 

- opakujte nová slovíčka School subjects, můžete trénovat s kartičkami z minulého 

týdne 

- procvičujte výslovnost: 
elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs  

(zvolit: Page 34/ Exercise 1a) 

LISTEN AND REPEAT. (Poslouchej a opakuj.) 

1. Art and design 2. English 3. French 4. Geography 5. History 6. Maths 7. ICT 8. RE 

9. PE 10. Music, SCIENCE - 11. Physics 12. Biology 13. Chemistry, 14. Design and 

Technology 15. Citizenship 

- vypracujte přiložený pracovní list (4.trida-aj-madrova), který pošlete ke kontrole na 
email madrova@zsrtyne.cz 

 

ANGLICKÝ JAZYK – Y. Machačová 

Pokud je žák přítomen ve škole, vypracovává pracovní listy a doplňuje do WORKBOOK zde 
– ostatní domácí přípravu vykonává doma – jako dosud. 

- Děkuji za oba pracovní listy ( TO BE + SCHOOL SUBJECTS) 

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:madrova@zsrtyne.cz


- Dnes budeme opět procvičovat SCHOOL SUBJECTS . Nezapomeň, že na začátku 
píšeme velké písmeno ( English, Maths,..) 

- WORKBOOK page number 29/3 – napiš pod obrázky co je to za předmět a který den 
předmět máš  

- WORKBOOK  page number 29 /4 –  malá nápověda : PRIMARY SCHOOL – 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

- Dnes máš 1 pracovní list : TIMETABLE ( rozvrh hodin) -  doplň anglicky předměty, 
které máš celý týden a TIMETABLE přepošli na můj mail. Tahák : 

- Přírodověda ( Biology), Čtení ( Reading), Psaní ( Writing), Český jazyk ( Czech), 
Vlastivěda ( Geography) 

- Opakuj si VOCABULARY a angličtinu na internetu  
- HAVE FUN WITH ENGLISH! 

 


