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ČESKÝ  JAZYK 

Určete všechny větné členy v těchto větách. Věty si můžete vytisknout a nalepit do sešitu, větné 

členy napište nad ně. Kdo nemá tuto možnost, věty si přepíše a nad jednotlivé větné členy (či za ně) 

napíše, o jaké větné členy jde. 

1. Pojednou přibouchl vítr bílé dřevěné dveře. 
 

2. V minulosti se na hřišti pořádaly dvakrát do roka turnaje v odbíjené. 
 

3. Podél vody se klikatila jako stužka úzká stezka. 
 

4. Poutník sešel zvolna lesní cestičkou k rybníčku. 
 

5. Rudolf se po kratší době hrdinně přiznal ke své chybě. 
 

6. Jako zázrakem se tenkrát nikomu nic nestalo. 
 

7. Museli jsme se vrátit. 
 

8. Vylekaný klučina rychle běžel domů. 
 

9. Kamarádka ze školy se nedávno nečekaně vrátila do našeho města. 
 

10. Filmy o přírodě jsou v naší rodině velmi oblíbené. 
 

11. Dívka o prázdninách vyrobila zajímavou panenku  
          z textilu.  

 

12. Žáci napsali opravný test ze zeměpisu. 
 

MATEMATIKA 

Slovní úlohy (ŠS) 



187/3 Budeš počítat povrch kvádru s hranami 10m, 12m, 3m. Cenu izolace dostaneš, když 

povrch kvádru vynásobíš cenou za 1m2                                                              ( náčrtek, zápis, 

výpočet, odpověď) 

188/6 Počítáš povrch kvádru s rozměry 70cm,30cm a 2cm – výsledek v cm2 a převedeš na 

dm2 nebo rozměry převedeš na dm a vypočítáš v dm2    ( náčrtek, zápis, výpočet, odpověď) 

Př.: Vypočítej, kolik dm2 skla budeme potřebovat pro zhotovení akvária tvaru krychle 

s hranou dlouhou 45cm. Akvárium nemá horní stěnu!                                                         ( 

náčrtek, zápis, výpočet, odpověď)                            

   

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina M. Němcové – pracovní sešit str. 49/ cv. 6 – piš věty o tenistech, použij tabulku a adjektiva 

nad ní, nezapomeň adjektiva dát do třetího stupně; cv. 7 – adjektiva z tabulky opět dej do třetího 

stupně a doplň je na správné místo v textu; cv. 8 – tvoř otázky s adjektivy ve třetím stupni a České 

republice a odpověz na ně 

Skupina Y. Paštové - Prac. seš. str 46, doplň cv 1, 2, 3. Ve cv. 4 použij slovesa v čase přítomném / 

every day, usually..., nebo čase přítomném průběhovém /now, today../ a pošli ke kontrole na můj 

mail. 

 

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu: 
Co se ukrývá na dně oceánu? 

Zajímavé informace si doplňte z filmu na: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7_brw4oa7M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7_brw4oa7M

