
Milé děti, 

 

už se nám to krátí, posílám předposlední várku úkolů . 

 

PONDĚLÍ 15. 6. 

 

ČJ – učebnice str. 128/1, 2 (ústně), PS str. 39/1, 2 

M – učebnice str. 140/19 - do školního sešitu, PS str. 25/1 

        

AJ – Opět přelož do sešitu tyto věty:  Máš robota? 

  Já mám vlak.  

  Já nemám modré auto. 

  On má zelené jablko. 

  On nemá panenku. 

  Ona má červené pouzdro. 

  Ona nemá draka. 

 

ÚTERÝ 16. 6. 

ČJ – učebnice str. 129 (ústně), PS str. 39/3, 40/4 

M – PS str. 25/2, 3, 4, 5, 6, 7 

PRV – PS str. 61/1, 2 (pracuj s učebnicí na straně 70 – 71), 62/3 

 

STŘEDA 17. 6.  

ČJ – PS str. 41/7, 8, stará učebnice str. 130/8 (ústně), nová učebnice str. 130/9 (ústně) 

 

M – učebnice str. 141/23 – první dva sloupečky (do sešitu/ na papír), 141/27, 28 (ústně) 

AJ – učebnice str. 38 – poslechnout, přečíst a přeložit, PS str. 47 

PS – písanka str. 29 



ČTVRTEK 18. 6. 

 

ČJ – stará učebnice str. 130/9, nová učebnice str. 130/10 – do školního sešitu, PS str. 42/9 – 

pouze žlutou tabulku 

 

M – učebnice str. 143 (projít ústně), PS str. 26/8, 27/ 3, 5 

 

PRV – PS str. 63 (učebnice str. 72 – 73) 

 

PÁTEK 19. 6. 

ČJ – PS str. 43/13, 14 

M – dnes nás čeká geometrie – porovnávání úseček, nejprve se podívej na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=XaLGndDRMjo 

https://www.youtube.com/watch?v=U0Sb5rQBoc8 

ÚKOLY:  

1. Narýsuj na papír dvě libovolné úsečky KL a MN a pomocí kružítka je porovnej.  

2. Narýsuj úsečku AB a vyznač na ní bod D tak, aby AD ‹ DB (kontrolu proveď změřením 

obou úseček). 

3. Narýsuj přímku m. Na přímce m vyznač úsečky KL a MN tak, aby KL ≅ MN. 

 

AJ – nauč se nová slovíčka: 

 

- učebnice str. 39 (poslech č. 31) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XaLGndDRMjo
https://www.youtube.com/watch?v=U0Sb5rQBoc8

