
Milí školáci,  
přeji Vám ke Dni dětí spoustu příjemné pohody a radosti ze všeho pěkného. Jistě jste zaznamenali, že 
jsem založila novou skupinu nazvanou Výuka domácí. Sledujte, prosím, Kalendář v Teams, kde se   
přihlašujte k výuce on –line.   
Už se blíží prázdniny, tak Vám přeji hodně sil k soustředění.  
  
Matematika  
Přímá úměrnost a Aritmetický průměr , budou témata tohoto týdne.   
Přímá úměrnost:  
V učebnici se seznámíte se zelenou tabulkou na straně 36. Zkuste pokračovat ve žlutém poli a 
všimněte si, že s přibývajícím počtem rohlíků stoupá i cena za nákup.   
Do sešitu vypracujte  ze strany 36 cvičení 1 – 4.  
V pracovním sešitě na straně 22 cvičení 1, 2 a 4.  
Aritmetický průměr:  
Ve cvičení 1 na straně 37 je návod, jak aritmetický průměr vypočítat.  
Vypracujte cvičení 2, 3, 4.  
V pracovním sešitě na straně 23 cvičení 1 a 2.  
Dobrovolně si můžete vypočítat z ostatních příkladů, které vás zaujmou.  
 
 

Český jazyk  
Rozdíl mezi souvětím a větou jednoduchou jsme si již vysvětlovali. Pro zopakování si připomeneme:  
Souvětí se skládá ze dvou či více vět jednoduchých. Větu jednoduchou poznáme podle toho, že je v 
ní pouze jedna základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Na straně 127 cvičení 2. Vzorec 
prvního souvětí v tomto cvičení bude vypadat takto: V1, aby V2. Opište věty z cvičení 2 a za každou z 
nich napište obyčejnou tužkou vzorec souvětí.  Těším se na společnou kontrolu na on – line hodině. 
Ještě na straně 128 a 129 se podívejte ve cvičení 5 na spojovací výrazy, které bývají součástí vzorce.  
 
 
 
 
 
Angličtina 
lekce  27 In the town 
učebnice a pracovní sešit str. 56 - 57 
Zkuste do sešitu do popsat kamarádovi svou cestu domů ze školy.  
There is a park opposite our school. Walk to the park. There is a road. Cross the road.  Walk 
to the next road. The road is very busy. Cross the road. Be careful! There is a bus stop next to 
a coffee shop. Take the bus 133. Go four stops.. Get off the bus and there is a red house in 
the corner. It is my house. Ring the bell and come in.    
 


