
Český jazyk

Dobrý den zase po týdnu,

nejprve zase řešení z minulého týdne:
45/1: 1H, jak 2V. 1H, kdy 2V. Přestože 1V, 2H. Protože 1V, 2H. 1H, jak 2V. Když 1V, 2H. 1H, které 
2V, 1H. 1H a 2H. 1H, aby 2V, než 3V. Když 1V, 2H, že 3V.
46/2: více  možností u každé věty. Např. Když napadl sníh, děti sáňkovaly. Když 1V, 2H.
46/3: Děti pozorovaly mladé vlaštovky, jak si budovaly hnízdo. 1H, jak 2V. Pod dvěma vysokými 
topoly stála lavička, na které sedávali naši sousedé. 1H, na které 2V. Chlapci svým křikem vyplašili 
kachny, které hnízdily v rákosí u rybníka za vsí. 1H, které 2V. Slíbil jsem Tondovi, že půjdeme za 
strýčkem do myslivny. 1H, že 2V. Karlovi rodiče odjeli na služební cestu a Karel zůstal u babičky. 
1H a 2H. Ve vzduchu bzučely mouchy a včely, ve větvích zpívali kosi.1H, 2H. Došli jsme až k místu, 
které bylo zřejmě už dlouho neobydlené. 1H, které 2V. Kluci mi záviděli, že se mnou chodí můj 
dědeček na ryby. 1H, že 2V.

V mluvnici se podíváme na spojení vět v souvětí. Na str. 89 v učebnici se seznamte s různými 
druhy spojení vět. Bude to pro vás opakování, tuhle látku znáte. Poté vypracujte cv. 1, 2 a 3 na str. 
89-90 v učebnici a cv. 1,2 a 3 na str. 46-47 v PS. Děkuji.

Ve slohu si na str. 133 připomeňte, z jakých částí se skládá každé vypravování. Pak si přečtěte text 
cv. 1, vypracujte osnovu příběhu a vysvětlete význam sousloví Damoklův meč.
 
V literatuře pokračujte v mimočítankové četbě a zápisech do čtenářského deníku, jak budete stíhat 
vedle ostatního učiva.

Dějepis

V dějepisu se tento týden dozvíte něco o císaři Augustovi a jeho nástupcích. Uvidíte, že ne všichni 
panovníci Říma byli rozumní a uvážliví, o některých z nich se mluví jako o zvrhlých a nepříčetných 
šílencích. Takoví byli např. císaři Nero, Caligula a vlastně zčásti i Tiberius. 
V učebnici si přečtěte str. 117-119 (do půlky). Zápisky do sešitu posílám. Zodpovězte si prosím 
otázky označené modrým puntíkem na příslušných stranách (117-119). Děkuji:-)


