Dobrý den, moji milí,
zdravím vás opět s prací, tentokrát už 3. v pořadí. Tak jak už jste zvyklí,
zadání práce najdete zde na tomto listě a doplňující materiály budou
v přílohách. Práci si rozlož na každý den něco. Jakmile budete mít práci
hotovou, pošlete mi vyfocenou na email: kamilabezka@seznam.cz.
Tak pojďme na to!
ČJ






Otevři si knihu na s. 73 a do cv. 19 doplňuj vhodná slovesa
(přísudky). Cvičení pak napiš do sešitu a doplněná slovesa podtrhni.
Pokračuj na s. 75, ve cv. 27 doplňuj s nebo z-> Pozor! S kým, čím. /
Z koho čeho. Cvičení napiš do sešitu.
Napiš si věty ze cv. 28, s. 75 (každou na nový řádek) a barevně
podtrhni přísudky (co dělá, co se děje-> červeně, vlnovkou) a
podměty (kdo to dělá-> zeleně, rovnou čárou).
Řekni mamince nebo taťkovi, ať ti cvičně nadiktují diktát na s. 75
dole (cv. 30). Pak si společně zahrajte na učitele a najděte chyby. A
ty už víš, že je musíme opravit a zdůvodnit jejich pravopis, udělej to
také do sešitu.

PŘ






https://www.youtube.com/watch?v=S3V3ONvmHlM
https://www.youtube.com/watch?v=xOmlFhpF7q4
https://www.youtube.com/watch?v=PHVgyG0I_EI
https://www.youtube.com/watch?v=xYOtAmxhx7k




Pracuješ s textem z přílohy
Přečti si komiks o tom, jak se měli obyčejní lidé v době 17. a 18.
století.
Zodpověz (celou větou) do sešitu následující otázky k textu:

VL



1. K jakým událostem vedl těžký život nevolníků?
2. Jak nazývali Chodové svého zlého pána?
3. Jak se jmenoval vůdce chodského povstání?
4. Jmenuj, u jakého města došlo k další rebelii?
5. Jak obvykle končily vzpoury sedláků?
6. Jak se říká dodnes lidem, kteří utrpí zdrcující a ostudnou
porážku?

Ať se vám práce daří, zůstávejte zdraví a doufám, že se brzy uvidíme!
K.B:o))







Otevři si knihu na s. 40 a přečti si znovu text dole v zeleném
rámečku. Ten si vypiš (každou větu na nový řádek) do sešitu.
Pokus se odhalit správné odpovědi k testu na s. 41 a snad se ti
podaří vyluštit tajenka.
Pracuj s textem v příloze, vyplň cvičení 5, 6, 7. Pokud nemůžeš text
vytisknout, piš si odpovědi do sešitu, ať je tam snadno najdeš, až
budeme pracovat ve škole.
Můžeš se podívat na videa:

