ÚKOLY V. ROČNÍK – TÝDEN OD 16.11. DO 20.11.
PONDĚLÍ 16.11.
ČJ:
uč. str.34, cv.34 (cvičení začíná slovy O víkendu jsme přijeli navštívit…)
vzor: 3 sloupce
zp. ozn.
jsme jeli
do domácího sešitu

zp.roz.

zp.podm.

STŘEDA 18.11.
MAT:
uč. str.42,cv.8 – první sloupec i se zkouškou do domácího sešitu

ČTVRTEK 19.11.
ČJ:
uč.str.32, cv.27 (cvičení začíná slovy Petr/učit/ Martina vyrábět……)
věty dát pouze do oznamovacího způsobu - do školního sešitu
vzor: např. Petr učí Martina………

PÁTEK 20.11.
MAT:
uč. str.44 – jen pročíst a promyslet
Prosím stále opakovat vyjmenovaná slova a jejich užití ve větách a pamětné násobení a dělení
(tzv. malá násobilka)
VLASTIVĚDA:
Napsat do sešitu:
LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU

JAN LUCEMBURSKÝ – (vládl 1310-1346) – oženil se s Eliškou Přemyslovnou (sestrou Václava III.).
Zvětšil České království. Soustředil se na evropskou politiku. Nazývali ho
král-cizinec. Zemřel ve
Francii v bitvě u Kresčaku v roce 1346.
KAREL IV. (křtěný Václav) – (vládl 1346-1378) – Byl v Římě korunován císařem Svaté říše římské. Za
jeho vlády nastal velký rozkvět. Zakládá Nové Město Pražské a první univerzitu ve střední Evropě.
Nechává zbudovat Karlův most, hrad Karlštejn a začíná výstavba Katedrály sv. Víta. Nechává
překládat Bibli do češtiny. Rozšiřuje ještě více České království. Praha se stává kulturním centrem a
jedním z největších měst Evropy.
VÁCLAV IV. – (vládl 1378-1419) – není tak kvalitní král. V zemi začínají rozbroje. Vydává Dekret
kutnohorský (rok 1409). Za jeho vlády propuká Husitské hnutí. Dědicem se stává jeho bratr Zikmund.

Angličtina
Kdo ještě neměl nakreslený plánek obchodů, ukáže mi. Budu zkoušet slovíčka na s. 19 cv. 4.
Přepište si do sešitu AJ-Š řadové číslovky na s. 22 cv. 4. a naučte se je (výslovnost je stažená
na MS Teams ve složce výukové materiály stopa 17 - 22). U číslovek, které končí na 1, se píše
koncovka –st. U číslovek, které končí na 2, se píše koncovka – nd a u číslovek, které končí na
3, se píše – rd. U ostatních řadových číslovek se píše koncovka – th.
PS s. 22 cv. 1,2, 3, 4. (pomůže učebnice na s. 22 cv. 4)
K procvičování angličtiny můžete využít youtube, např. english singing.

Přírodověda
Přečti si v učebnici s. 27 a 28. Stáhni si z MS Teams výpisky a nalep je do sešitu. Udělej si
úpravu celého sešitu a připrav ho ke kontrole.
Najdi si na youtube nějaké zajímavé video o planetách, které jsme se učili.

