
Milé děti,  

posílám vám nějaké úkoly, abyste se doma nenudili.   Věnujte se alespoň dopoledne škole, aby 

návrat do školy nebyl těžký. Budoucím gymnazistům doporučuji využít volna k intenzivní přípravě na 

příjímací zkoušky. Když se vám nebude něco zdát nebo se budete chtít na něco zeptat, budete 

potřebovat poradit, pište mi na pataciedisoni@seznam.cz . Ale klidně mi můžete napsat jen tak. :D  

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice 

Můžeš procvičovat veškerou gramatiku – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, přídavná 

jména, číslovky, zájmena 

- na internetu např. onlinecviceni.cz, skolakov.eu 

- použij dostupná cvičení v učebnici, pracovním sešitě nebo v Tajemství 

- doporučená cvičení v učebnici: (písemně nebo alespoň ústně): učebnice s. 102/8, 104/3, 105/4, 

106/2,4, 107/celá strana, 110/3,4, 11/6, strany 115-117, 121/3,4, 122/5, 123/1,2,3, 124/5, 

126/2, 130-131, 135/3, 4, 6, 138-139, 143. VYBER SI, CO TI NEJDE A TO PROCVIČUJ. 

- vypracuj v pracovním sešitě: strany 24-26, 27-28, 29 

Sloh – Deník – každý den napiš alespoň 5 vět, co si ten den zažil nebo dělal (odevzdáš po příchodu do 

školy) 

Čtení – čtěte vlastní knihy – využij čas na přípravu referátu nebo k zápisu četby nebo si čti cokoliv 

z modré čítanky. 

MATEMATIKA 

Procvičuj písemné sčítání, odčítání, násobení (jedno, dvou i trojciferným činitelem), dělení (jedno i 

dvojciferným dělitelem) – příklady najdeš v učebnici, v pracovním sešitě nebo i na onlinecviceni.cz, 

skolakov.eu 

Procvičuj výpočty obsahů a obvodů čtverce a obdélníka – podle návodu v sešitech. 

Pracovní sešit – vypracuj strany: 28, 29, 35,38/1, 2, 3, 5, 6, 39,  24/2-5 do modrého sešitu, 25/2, 25/4, 

33/1, 2, 4, 5-6 (soustředné kružnice mají společný střed) 

Pro rychlíky a dobrovolníky strana 42, 43-47  

ANGLICKÝ/NĚMECKÝ JAZYK  

AJ – děti od paní učitelky Novákové – opakuj si slovní zásobu, i starší (psaní a čtení), Activity book 

43/7, 45/11, 12 Pupils book-45, Spike s web page, přečíst a přeložit 

děti od paní učitelky Poláčkové - opakuj si slovní zásobu, i starší (psaní a čtení), fráze, a vše co máš 

v učebnici a v pracovním sešitě 

NJ – opakuj si slovní zásobu – pracovní sešit: strany 67 – 78, doplň strany 79-83 (použij učebnici) 

- opakuj si časování sloves (sein – být (přítomná – ich bin a minulý čas – ich war), slovesa – haben, 

schreiben, schwimmen, malen, spielen, …. 

- časování slovesa fähren – uč. s. 44, čti a překládej si cokoliv z 1., 2.lekce 

- předložky mit, vo, bis zu +3.pád (s.50-51), pracovní sešit s.44-45, s.47 – přehled gramatiky 
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VLASTIVĚDA 

Čti si v mapě v učebnici – najdi všechny ostrovy, poloostrovy, pohoří, moře a řeky Evropy.  

Přečti si kapitoly se stran 10 – 32 a udělej si do sešitu stručný zápis o každém kraji ČR. (s. 19-32) 

Projekt (odevzdáte po návratu do školy): Vyber si jedno zajímavé české město a vypracuj projekt na 

minimálně papír A4. Snaž se být originální.    

PŘÍRODOVĚDA 

Zopakuj si znovu otázky se stran 77, 79 – prověrka bude   

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Každý den se protáhni a zacvič si   

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Využij doma své stavebnice nebo hraj karty nebo stolní hry. Klidně si něco vyrob a můžeš přinést 

ukázat. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Namaluj obrázek (nebo obrázky  ), který mi po příchodu do školy odevzdáš. Použij, co máš 

k dispozici – vodovky, tempery, pastelky nebo i fixy.  

Vyber si z témat: Můj pohled z okna, Můj oblíbený filmový nebo knižní hrdina(hrdinové), Váza 

s květinami 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Využij čas a připrav si hudební referát a každý den si něco poslechni nebo si zazpívej   

ICT (pokud máš doma počítač a rodiče to dovolí  ) 

Vypracuj práci na téma Oblíbené zvíře – alespoň na 2 strany, barevný nadpis, text (zvol si velikost i 

typ písma), vlož nějaké obrázky. Pošli na pataciedisoni@seznam.cz . 

 

MÁM PRO VÁS DOBROU ZPRÁVU  PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY VÁS TU BUDOU ČEKAT VAŠE ŠKOLNÍ 

TRIČKA  

PROSÍM RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JEŠTĚ TRIČKO NEZAPLATILI, ZDA BY BYLO MOŽNÉ ČÁSTKU 183.-KČ 

ZASLAT NA ÚČET  107-7163160297/0100, do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte. Děkuji. 

 

Nakladatelství Fraus zpřístupnilo všechny online učebnice zdarma, podívej se na www.fraus.cz 

Trénovat můžete také na www.umimeanglicky.cz, www.umimecesky.cz, www.umimenemecky.cz 
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