
Zdravím vás všechny   Úkoly prosím posílejte do 1.5. /včetně/ 
 
A začínáme matematikou 
Nejdříve se podívejme na cvičení str.80/cv.5, které jste si měli napsat do domácích sešitů 
(Převáděli jste jednotky hmotnosti správně? Pokud ne, opravte si) 
2t = 2 000kg   1 282g = 1kg 282g  2 000g = 2kg 
5kg = 5 000g   13 004g = 13kg 4g  4t = 4 000kg 
8 000kg = 8t   4 072kg = 4t 72kg  35kg = 35 000g  
1t 75kg = 1 075kg  3kg 200g = 3 200g  7kg = 7 000g 
 
PŘEVODY JEDNOTEK – JEDNOTKY OBJEMU str.83 – 85 
Str.83 – zelený rámeček /pročti, připomeň si/, zvláště si všimni - další jednotky objemu 
Text ve žlutém pozadí zapiš do školního sešitu: 
JEDNOTKY OBJEMU 
1 litr (1l) a 1 hektolitr 1 hl = 100l  
1 mililitr (ml)  1 centilitr (cl)  1 decilitr (dl) 
(nepřipomínají vám červené předpony těchto jednotek objemu – jednotky délky?) 
1cl = 10ml   jako (1 cm = 10mm) 
1dl = 10cl = 100ml  jako (1dm = 10cm = 100mm) 
1l = 10dl = 100cl = 1 000ml jako (1m = 10dm = 100cm = 1 000mm) 
 
Str.83/cv.1, 84/cv. 7 – převáděj a procvičuj ústně 
 
Str. 83/cv.4,5 str.84/cv.6, 8 vypočítané poslat na hanzlickova@zskasejovice.cz 
 
ZNOVU DOPORUČUJI, ABYSTE SI SAMI PROCVIČOVALI PŘÍKLADY NA DĚLENÍ, NÁSOBENÍ, SČÍTÁNÍ, ODEČÍTÁNÍ  

 
Český jazyk  SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN JÁ, TY 
  
A/Tento přehled si přepiš do sešitu. (Doporučuji i s barevným rozlišením pro lepší přehled   a   
pochopení) 

• 1.pád já    ty 
• 2.pád mě, mne   tě, tebe 
• 3.pád mi, mně   ti, tobě 
• 4.pád mě, mne   tě, tebe 
• 6.pád o mně    o tobě 
• 7.pád se mnou   s tebou 

 ZÁVĚR: 2. a 4. pád (kratší tvary) mě, tě 
  3. a 6. pád (delší tvary) mně, tobě 
 Pomáháme si: mě jako tě mně jako tobě 
 ve 3.pádě – po předložce a na začátku věty užijeme vždy tvar mně 

 
 B/ Procvičuj si ústně, kontroluj si s přehledem skloňování v sešitě 

 
• 2. Kluci hráli fotbal beze mě, tě./bez koho, čeho hráli, 2.pád/ 
• 3. Včera ke mně, tobě přišla Jana. /ke komu čemu přišla, 3.pád/ 
• Babička mi, ti koupila dárek. /komu, čemu koupila, 3.pád/ 
• 4. Jsem nemocný, kamarádi mě, tě najdou v posteli. /koho, co najdou v posteli, 4.pád/ 
• 6. Rodiče se bavili o mně, tobě./o kom, čem se bavili,6.pád 
• 7 Honza půjde se mnou, tebou do kina. /s kým, čím půjde, 7.pád/ 
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 C/ Doplňuj tvary zájmena já, kde je možné, napiš oba tvary, urči pád  
Vypracované cvičení poslat na hanzlickova@zskasejovice.cz 
 

 Potkali mě, mne v divadle. (4.pád) 
• Bavili se o ………………….. 
• Celou cestu běžel za ……………………. 
• Podej ………………, ……..………. to pero.  
• Na výlet jeli beze …………………., …………………… . 
• Vítr ………….…., ……………………foukal do vlasů. 
• Stál proti ………………. 
• Čekal ……………………, …………………. před kinem. 
• Půjde ke ………………. 
• Nikdo se …………….., ……………………….nezastal. 

 
 
D/ A ještě si připomeneme, ve kterých případech píšeme – MI- a kdy –MY- 
PAMATUJETE SI? Dones mi (mně) prosím knížku. Komu, čemu, 3.pád 
  My (všichni) jsme tam byli.  Kdo, co, my všichni 
 
E/ Věty převeďte do množného čísla a napište do domácího sešitu (příště zkontrolujeme) 
Opravdový kamarád tě nezklamal.  Nákladní loď plula po Labi. 
Malý jezevčík se pustil za liškou.  Růže potřebovala vodu. 
Domovní strašidlo prý sídlilo na půdě.  Pečený brambor mě pálil v dlani. 
 
 
Vlastivěda 
Pro připomenutí kapitoly – 1.světová válka- si doplňuj vynechané výrazy do textu (ústně)  
Potom si zkontroluj podle učebnice (str.64/ rámeček dole) a znovu si celý text přečti 
 
Roku ………….vypukla ………..světová válka.  Bojovaly v ní ………….…...-…………….. a Německo proti  
Velké Británii, Rusku a ……………………….Mnoho českých a slovenských vojáků odmítalo bojovat 
na straně ………………………-………………………..a odcházeli dobrovolně do …………………………. 
Z nich postupně vznikly nové československé vojenské jednotky - …………………….. 
Západní mocnosti uznaly Čechy a Slováky za své spojence ve válce a přiznaly jim právo na 
………………………………stát. 
Samostatná Československá republika byla vyhlášena …………………………………….. 
 
Zapiš do sešitu:  
Prvním československým prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk 
Nyní k jeho jménu doplň další informace o jeho osobě (alespoň 4 - 5 vět). 

Můžeš hledat na internetu, popřípadě i v učebnici vypracované poslat na hanzlickova@zskasejovice.cz 
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