
Český jazyk

Dobrý den všem,

nejprve posílám řešení cvičení z pracovního sešitu, která jste dělali minulý týden:
str. 44/ 1: 

1. věta: 1H, ale 2H. 2. věta: 1H, 2H. 3. věta: 1H, který 2V. 4. věta: 1H, protože 2V. 5. věta 
(tučná): 1H, které 2V. 6. věta: 1H, protože 2V, kterým 3V.

Větné členy v tučné větě: podměty a přísudky: (ono)=může dojít
                                                                           (ony)=mohou způsobit
                                         předměty: k přemnožení, škody
                                         př.urč.: v podmínkách, bez opatření, tedy, snadno, pak
                                         přívlastky: příznivých, účinných, masovému, myší, obrovské
str. 44/ 3:

1. souvětí: 1H, který 2V, a 3H a 4H. Sklad. dvoj.: zemědělci se usadili, (on) se nachází, (oni) 
pěstovali, (oni) chovali

2. souvětí: 1H, kam 2V a kde 3V. Sklad.dvoj: národy putovaly, stáda směřovala, podmínky byly
3. souvětí: Když 1V, 2H a 3H. Sklad.dvoj: kmeny se potkaly, (ony) směnily, (ony) domlouvaly
4. souvětí: 1H, kteří 2V. Sklad.dvoj: Féničané byli mořeplavci, (oni) žili
5. souvětí: 1H, že 2V, které 3V. Sklad.dvoj: legenda vypráví, založili bratři, vlčice vychovala
6. souvětí: 1H, protože 2V a 3V. Sklad. dvoj: lidé poslouchali, básníci bavili, (oni) šířili 

str. 44/4:
Všichni jsme dávali pozor, abychom na nic nezapomněli. Když se k nám chce někdo dostat, musí 
vyšplhat několik strmých kopců. Petr si vybral tu kočičku, která nejhlasitěji mňoukala a která 
začala hned příst, když ji pohladil. Závozník slíbil, že zboží přiveze, ale nepřivezl vůbec nic. Holky 
také umějí hrát fotbal, a dokonce někdy lépe než kluci. Z Větruše se můžete vydat na horu 
Milešovku, která je nejvyšší horou v Českého Středohoří.

Tento týden se v mluvnici prosím vraťte k pracovnímu sešitu na str. 44 a udělejte si cvičení 5. K 
jednomu souvětí tam máte několik úkolů, tak je prosím všechny splňte.
Na str.46 pak pokračujte pravopisným cvičením 3, doplňte i/y a podtrhejte základní skladební 
dvojice.

Ve slohu pokračujeme ve vypravování. V učebnici na str. 131 nás čeká cv. 2. Seřaďte věty tak, aby 
vytvořily příběh, a poté splňte úkoly pod textem (kromě e)
 
V literatuře pokračujte v mimočítankové četbě a zápisech do čtenářského deníku.

Dějepis

V dějepisu začneme pracovním sešitem. Tento rýden nás čeká str. 33 a 34. Splňte cvičení, která 
zvládnete, vynechte 10,11 a 13. 14 a 15 si vyhledejte na internetu.
Další kapitolou, která nás čeká, je Krize římské republiky. Přečtěte si prosím v učebnici 
str.110,111a 112. Poté odpovězte na otázky na str. 110 a 112. Zápis do sešitu vám posílám, 
vytiskněte si nebo přepište.

Děkuji za spolupráci a přeji krásné jarní dny.




