
Dobrý den, zdravím Vás v předposledním týdnu učení doma. Připojila jsem další testy ve SCIO 
testování, tak se zapojte. Přihlašovací údaje už jsem Vám posílala. Nemusíte všechny testy vypracovat 
tento týden.  
   
Matematika  
Jednotky času a jejich převod y   
Z učebnice na straně 30 si přepište do školního sešitu převody a informace v modrém rámečku. 
Pokud máte ještě doma, vezměte si k ruce ciferník papírových hodin s ručičkami. Pokud visí nástěnné 
hodiny na zdi, chvíli pozoruj rychlost pohybu ručiček. Uvědom si, že nejtenčí ručička je vteřinová  
 ( dříve se sekundy nazývaly vteřiny),je to tedy ručička sekundová. Ciferník oběhne za jednu minutu. 
Některé typy hodin ji nemají. Mají však určitě minutovou ručičku, která ciferník oběhne za hodinu. Je 
trochu silnější, pohybuje se pomaleji.  
Poslední rafička je kratší, ale nejsilnější. Ta obejde ciferník za polovinu dne, tedy za dvanáct hodin. Za 
den se tedy projde po hodinách dvakrát.  
Cvičení z učebnice písemně do sešitu:  1) a),b),c),f)   
                                                                     5)  
Ostatní cvičení můžeš vypracovat ústně.  
V pracovním sešitě na straně 17, cv. 1-5. Dobrovolníci i 6,7.  
Na straně 31 si připomeň jednotky délky. Nově se seznámíš se zlomky desetinou, setinou a tisícinou. 
Zase si modrý rámeček přepracuj pečlivě do sešitu.  
Vypracuj cvičení 1-3  a 5 do sešitu. Ostatní úkoly na stránce jsou pro dobrovolníky.  
V pracovním sešitě na straně 18, cv.1-4, dobrovolníci i 5,6. 
 
Český jazyk 
Písemně: učebnice str. 119, cv. 2 (Pozor! Dobře si přečti zadání!) 
                                  str. 120, cv. 2 
                                  str.121, cv.5, 7- to si však vypracuj až po důkladném přečtení tří červených řádků  
                                  pod ním  
 
 

 AJ 

lekce 24 Sports and games 
učebnice a pracovní sešit str. 50,51 
Nauč se pravidla fotbalu zpaměti učebnice 50/1 
Napiš do sešitu jednoduchá pravidla sportu, který umíš. 
např.  Dodgeball (vybíjená)   
A dodgeball player catches the ball and throws the ball or hits another player with the 
ball.   
He can´t touch another player.  He can´t kick the ball. 
 

 


