
V. C    Učivo    16. 04. 2020 

Matematika 

Dnes se vrátíme k malému PS Od příkladů ke hvězdám. Vše bude opakování a procvičování, 

nic nového. Zcela samostatně vypracujete str. 18, 19 a 21. Nepotřebujete k tomu žádnou 

nápovědu ani rodiče. Pusťte se do práce. Nafoťte a pošlete. 

Český jazyk – jazyková výchova 

Včera jsme si osvěžili, co jsou slovesa, co u nich dokážeme určit. Dnes přidáme ještě jednu 

slovní kategorii, kterou už jsme také probírali. Jsou to slovesné způsoby – oznamovací, 

rozkazovací a podmiňovací. 

Oznamovací slovesný způsob oznamuje nějaký děj, který proběhl (Pavel venčil psa.), nebo 

děj, který právě probíhá (Aleš píše domácí úkol.), nebo děj, který se teprve stane (Alenka 

půjde na nákup.).  

Rozkazovací slovesný způsob vyjadřuje nějaký rozkaz (Ukliď si pokoj!, Seď pořádně., 

Stůj!). 

Podmiňovací slovesný způsob vyjadřuje děj, který by mohl proběhnout, nebo bychom chtěli, 

aby proběhl (Byl bych si uklidil, ale musel jsem psát trest., Chtěl bych hrát na počítači, ale 

musím počítat.) 

Dnešním vaším úkolem bude v učebnici str. 87/ celá včetně poučky. Ve cv. 1 si promyslete, 

co znamenají jednotlivé sloupce (zelený, modrý, červený). Do sešitu vypracujete obdobné 3 

sloupce a v každém sloupci budou 3 slovesa, která sami vymyslíte. Každý sloupec bude mít 

svůj vlastní nadpis: 

oznamovací způsob   rozkazovací způsob  podmiňovací způsob 

Nafoťte a pošlete. 

ČS – člověk a jeho svět 

Dnes navštívíme v rámci ČS našeho třetího souseda – Německo. Je to stát, který určitě všichni 

známe. Je to náš největší a nejlidnatější soused. Na severu ho lemují Severní a Baltské moře. 

Do Severního moře odvádí vodu naše řeka Labe. V severní oblasti země se rozkládá velká 

Severoněmecká nížina. Naopak jih je hornatý, tvoří ho pohoří Alpy. Hlavně kluci budou 

vědět, že v Německu se vyrábějí automobily značek Volkswagen VW, BMW a Mercedes – 

Benz. Hlavním městem je Berlín. Dalším významným městem je např. Hamburk, Mnichov, 

Kolín nad Rýnem, … Další zajímavosti o této zemi si přečtete v učebnici na str. 52, 53. Pak 

bude následovat práce v PS na str. 32, 33. Opět budete pracovat s internetem. Dnes si dokonce 

procvičíte v rámci ČS i angličtinu! Tak se soustřeďte a pusťte se do práce. 

Nafoťte a pošlete. 

Pomáhejte rodičům, uklízejte si pokojík, nezlobte. Choďte ven, sportujte. Hezký den V 


