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PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 

Matematika 

Opakování numerace, porovnávání, sčítání 
a odčítání čísel do 10 000, dělení se 
zbytkem 
Uč. Str. 57 / cv. 1, 2, 3 
Uč. Str. 58/ cv. 5, 10 
Uč. Str. 59/ cv. 12, 16 
Uč. Str. 65/ cv. 8, 9, 11 
Uč. Str. 69/ ústně 
Uč. Str. 70/ cv. 9, 10, 11 
 
PS str. 24/ cv. 1, 2, 3 
PS str. 25, 26, 27 

Učebnice 

      
Český jazyk 
   

   Slovesa, časování slovesa BÝT x NEBÝT, 
    MÍT x NEMÍT 
 Uč. Str. 46 – ústně 
 Uč. Str. 47/ cv. 3 
 Uč. Str. 48/ cv. 5 
 Uč. Str. 53/ cv. 19 
 Uč. Str. 54 /cv. 20, 22 
 Uč. Str. 55 / cv. 25 ústně 
  
 PS str. 26 / cv. 14, 15 
 PS str. 27 a 28  

Učebnice 

Anglický jazyk 

 Uč až do str. 23  
 PS až do str. 23 
 Opakovat témata: barvy, čísla 1-20, 
 dny v týdnu, části těla 

https://www.learningcho
colate.com/, 
 http://www.english-
time.eu/ 

Zeměpis 

 Chraňme přírodu, cestování po ČR,    
  Uč. str. 50-51, PS str. 23-24   
  Cestujeme po naší vlasti – ve Vašem kraji 
  Uč. Str. 50-57 , PS str. 25-26 

Internet 
Učebnice, PS 

Přírodopis 

   Ploutvonožci, kytovci, chobotnatci, 
   kopytníci, primáti 
  Uč. str. 65-70 
  PS str. 17-19 

Sešit, učebnice 

       
Dějepis 

   
  Vznik a rozvoj starého Říma 
  Uč. Str. 49-51, PS str. 36-37 

Sešit, učebnice 

https://www.learningchocolate.com/
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http://www.english-time.eu/
http://www.english-time.eu/


   
  Od římského císařství do středověku 
  Uč. Str. 52-55, PS str. 38-39 
   

Fyzika 

 

Zopakuj si: Tlak (co je to tlak, v jakých 
jednotkách se měří, jak využíváme tlak 
v praktickém životě)  

Elektrická energie 

 Zjisti např. na internetu, z jakých 
částí se skládá jednoduchý 
elektrický obvod (zdroj, vodič, 
spotřebič, vypínač), co je to 
vodič, izolant, kde se vyrábí 
elektřina a jaké druhy elektráren 
máme v ČR - zapiš si v bodech 
zjištěné informace a doplň 
obrázkem 

 Zjisti, proč domácím přístrojům 
říkáme spotřebiče a které doma 
používáte (alespoň 5 napiš) 

Víš, jak zacházet s domácími spotřebiči 
a jak se zachovat a jak poskytnout 
první pomoc při zasažení elektrickým 
proudem? 
 
Znovu si přečti otázky z učebnice - 
„Cvičení“ v jednotlivých kapitolách a 
odpověz na ně.  Pokud ti odpovědi dělají 
potíže, přečti si text části „Co jsme se 
naučili.“  

https://www.jarjurek.cz/v
yuka/elektricky_obvod_u
cebnice.pdf 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QH3oPdl2SkY 
 

Němčina 

Témata jsou opět stejná, tedy mrkněte do 
předchozího měsíce (duben – využijte 
samozřejmě i odkazů na stránky z tohoto 
měsíce). Případné dotazy, náměty atd. rád 
zodpovím a proberu na níže uvedené 
mailové adrese: admin@zssaldova.cz 
 
Mějte se hezky  

Zde jsou odkazy na online 
testování. Pozorně čtěte 
zadání, doplňte své ctěné 
jméno a po vyplnění 
odešlete, abych si mohl 
zkontrolovat, jak jste 
pracovali. 
https://forms.gle/DxHhU
mGQCHsL4zYP8 
 
https://forms.gle/JrVBgQ
U8R45MAsWy8  
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