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Matematika – geometrie 

Dokončili jsme učebnici matematiky 2. díl a s tím i geometrii v ní. Zopakujte si všechno 

učivo na str. 59 (2. díl učebnice). Výsledky mi opět neposílejte. Třeba se s touto stranou 

někdy ve škole setkáte. 

Český jazyk – jazyková komunikace 

I dnes budeme pokračovat v práci se slovesy. Naším tématem bude oznamovací způsob sloves 

a čas přítomný.  

Oznamovacím způsobem prostě oznamujeme nějakou skutečnost, událost, situaci – např.: 

Dneska svítí sluníčko. Ráno jsem snídal rohlík s máslem a kakao. Včera jsem šel pozdě spát.  

Čas přítomný je čas, který se odehrává právě teď! Např.: Jedu vlakem na výlet. Sedím u stolu 

a čtu zadání úkolu.  

Jako pomocník vám zase poslouží učebnice na str. 88 – pečlivě si prostudujte časování sloves 

v přítomném čase – zaměřte se samozřejmě na koncovky. Pamatujte si také poučku ve žlutém 

poli – koncovka u sloves v přítomném čase vždy –í,  např.: uklízí, sklízí, přemýšlí, kreslí, 

hází, zdobí, atd.  

Nejdříve si slovesa procvičíte ústně ve cv. 3/ str. 88. Pak si otevřete sešit a napíše cv. 1/ str. 

88. Nafoťte a pošlete. 

ČS – člověk a jeho svět 

Dnešním dnem dokončíme sousední státy České republiky. Tím posledním sousedem z jihu 

bude Rakousko. O něm jsme se učili v dějepisné části ČS. Dříve jsme byli součástí Rakousko-

Uherska. Teprve až v roce 1918 jsme se osamostatnili a stejně tak vzniklo i samostatné 

Rakousko. Jeho hlavním městem je Vídeň. V této zemi najdeme evropské velehory Alpy, 

které známe hlavně ve spojení se zimními sporty. Rakouskem protéká řeka Dunaj. Je to 

vnitrozemský stát stejně jako my, tzn., že nemá moře. Rakousko je skoro stejně velké jako 

ČR. Z Vídně k nám doputoval třeba známý vídeňský řízek a sacherův dort, nebo třeba 

čokoládové mozartovy koule. O Rakousku se více dovíte v učebnici na str. 54, 55. Zase si 

pečlivě přečtěte všechny zajímavosti, prohlédněte si fotky a mapu. Pak učebnici zavřete a 

otevřete PS na str. 34, 35. I dneska vás čeká práce s internetem. Buďte pečliví a neopisujte.  

Tělesná výchova – plavání 

Plavčit asi nepůjdete, ale vyrazte do přírody. Sportujte, běhejte, hýbejte se! 

 

Přeji vám krásný, akční a slunný víkend plný pohody! V 


