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ZLOMKY
Zlomek je vždy určitá část nějakého celku a je úplně jedno, o jaký celek se jedná. Může to být např.
kruh, čokoláda, koláč, dort...ale klidně taky kilometr, láhev džusu, hodina atd.
Jestliže celek rozdělíme na 2 stejné části, říkáme, že jsme ho rozdělili na poloviny, pokud rozdělíme
na 3 části, jsou to třetiny, na 4 části – čtvrtiny, na 5 částí – pětiny atd.

Zápis každého zlomku se skládá ze tří částí, viz zelený rámeček v učebnici na str. 13. Pořádně 
prohlédnout, zapamatovat! Jsou to čitatel, zlomková čára a jmenovatel. 
Čitatel (horní číslo) nám říká, o kolik částí z celku se jedná, počítá je, proto čitatel.
Jmenovatel (spodní číslo) nám ty části pojmenovává podle toho, na kolik částí jsme celek rozdělili, 
tzn. jestliže dole uvidím pětku, vím, že celek je rozdělen na 5 stejných částí a jmenují se pětiny.
Zlomková čára od sebe odděluje čitatele a jmenovatele.  

2 5 6
Příklady: 3   čteme dvě třetiny 8   pět osmin 9   šest devítin

Úkoly: 13/6 do sešitu (narýsovat kruhy, rozdělit, vybarvit, zapsat)
13/9 – naučit se správně číst zlomky
15/3 – totéž 
15/4 – do sešitu
15/1 – ústně (říkat pomocí zlomku vybarvenou i nevybarvenou část obrazce, např. 

vybarvená část je jedna čtvrtina, nevybarvená tři čtvrtiny)

M (G)

Str. 6 cv. 1
Zapiš vždy co rýsuješ, rozměry obrazce, co počítáš – tedy obvod. Dodržuj postup:
 1. vzorec
 2. dosaď čísla
 3. výpočet s jednotkami
Zapiš rovnoběžné a kolmé strany.

Cv. 2 str. 6
Postupuj přesně podle učebnice, pokud si nebudeš vědět rady, ozvi se.

PŘ

PS str. 32

VL

Červená učebnice a PS (dějepis): kapitola 3. Příchod Slovanů a 4. Sámův kmenový svaz (já to mám 
v učebnici na str. 9 a 10), k tomu v PS kapitoly se stejnými názvy, já mám str. 8, může být jiná). V 
případě nejasností pište, volejte.



AJ

Nové učivo – otázka a krátká odpověď u sloves v přítomném čase prostém 
Učebnice str. 49 dole – procvičování : vybrat si zvíře z horní části stránky a zeptat se : 
Např.: 
Does it eat meat? Žere to maso? No, it doesn´t. Ne, nežere. 
Does it live in a cold place? Žije to v chladných krajinách? No, it doesn´t . Ne, nežije. 
Does it fly? Létá to? Yes, it does. Ano, létá. It´s a fruit bat. 
Podle tohoto vzoru se zkoušíme ptát na všechna zvířata. 
Učebnice str.50 – přiřazujeme otázky 1-4  Where does the……….live? ( Kde …… žije? ) a What 
does the……..eat? ( Co ………. žere? ) ke vhodným odpovědím a - d. 
Např. : 
Where does the fruit bat live? It lives in forests. What does the fruit bat eat? It eats fruit. 
Pracovní sešit str. 49 cv.č. 4 – podle vzoru u zadání odpovědět na otázky. 
Pracovní sešit str. 50 cv.č. 5 vypracovat. 
Pracovní sešit str. 51 cv.č. 8 – zeptat se na zvíře na obrázku a odpovědět v záporu. 
Např.: 
Does a giraffe swim? Plave žirafa? No, it doesn´t. Ne, neplave. 
Potom napsat do sešitu : A giraffe doesn´t swim. 

ČJ

Opakování podstatných jmen rodu ženského 
Učebnice str. 69 cv.č. 4 – slova v závorkách převést do správného tvaru + přepsat do malého sešitu 
(vždy si ústně zdůvodnit koncovky slov podle vzorů) 
str. 70 cv.č. 5 – přepsat báseň do malého sešitu, barevně rozlišit a podtrhnout podstatná jména rodu 
ženského a středního 
A ) nadepsat nad ně vzor 
NEBO 
B ) vypsat tato podstatná jména pod báseň a určit jejich vzor. 
Učebnice str. 70 cv.č. 7 – slouží jako diktát ( na volný papír, ne do sešitu ) k opakování 
vyjmenovaných slov a koncovek podstatných jmen. 
Pracovní sešit str. 14 cv.č. 6 – 9, cv.č. 6 včetně písmene „a“. 

Nové učivo – podstatná jména rodu mužského 
Učebnice str. 71 cv. č. 1 – přečíst s porozuměním + ústně určit rod vyznačených slov. 
Do malého sešitu přepsat žlutou poučku, naučit se vzory nazpaměť. 
Pracovní sešit str. 15 cv.č. 1 vypracovat ( včetně písmene „a, b“ ). 

V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte!
Pokud budete volat na školní telefon 517 379 721, po 15 sekundách se mně hovor přesměruje na 
můj mobil, takže vydržte a hned nezavěšujte!


