
Pátek 6.11.2020

Český jazyk
 38/1 připomeň si, že předponu poznáme tak, že ji můžeme nahradit jinou předponou, nebo 

slovo dává význam i bez předpony 

o o/solený - po/solený ob/měnit - měnit   

o věž -  v nelze od/dělit ani nahradit, „v“ je součásti kořenu -ěž nedává smysl

 38/1b,c - sešit, podtrhuješ např. ob/jev,... 

 pečlivě si přečti žlutou tabulku

 38/3 - na fólii, kontrola online učebnice Nová škola - odkaz v MT - ČJ - výukové materiály

 PS 21/1,2,3 - odkaz na kontrolu tamtéž 

Matematika 
 Prohlédni si prezentaci v MT

 44 - prohlédni si ceny za různé zásilky. Pracuj podle zadání v MT

 44/2 - sešit. Malá nápověda - na obojí použijete známku typu A.

English  
 Přidej se do týmu English   

 23/5a - přečti si a přelož otázky Wh- v tabulce, pak si podle potřeby poslechni dialogy. Poté 

do dvou sloupečků speaker 1, speaker 2 napiš odpovědi na otázky do sešitu. Slova Wh- 

najdeš přeložená v úterním zadání. Zkus pracovat samostatně.

 23/6a - Přepiš text do sešitu. Nápověda - budeš používat tvary slovesa to be ve 3. osobě 

jednotného čísla a přivlastňovací zájmena pro he a she. Viz. 18/3 

 23/7a,b - při hlasitém opakování se pokus napodobit přízvuk (důraz) ve větách

 PS 18/3 PS 19/6

 přepisy nahrávek a naskenovaný doplněný pracovní sešit ke kontrole najdete výše na stránce

Vlastivěda
 50-51 - Německo - přečti si o Německu a opiš, nebo si nalep zápis. Zápis najdeš v MT v 

záložce „Zápisy“. Také je tu zadání „Spolková republika Německo“ s termínem 11.11.2020. 

Jeho součástí je odeslání dvou fotek. Zkuste to. Kdo na to přijdete, napište mi jak se vám 

podařilo. Pak návod pošlu všem. Ze své strany bohužel nevidím jaké máte možnosti.

 PS - 38 - pracuj s učebnicí, kontrola - učebnice online- Nová škola - odkaz je v zadání

Věděli jste, že v Microsoft Teams si můžete psát taky mezi sebou?

 Nezapomeňte se všichni přidat k týmům. Odkazy na všechny týmy jsou výše na stránce. Dnes ještě 

máme čas řešit případné technické potíže. V případě problémů pište - rád poradím. V pondělí 

budeme týmy potřebovat abychom se mohli sejít. Na řešení potíží nebude čas.

 1. skupina v 10:00, 2. skupina v 11:15. Je to povinné.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A8669aa90d731461992cb5f883fbcd3a9@thread.tacv2/conversations?groupId=47b647df-94ac-4717-9bbd-a252563f20c3&tenantId=433aee13-b5a5-49c4-be3c-ec16d7cd86f8
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