
ČESKÝ JAZYK

 vyplň si prosím online test ČJ – slovní druhy a odešli.   https://forms.gle/TFuUDgs87MXiZwYi7

Učebnice

 str. 104 cv. 14 doplněná slova napiš do sešitu procvičování + do závorky napiš zdůvodnění

      Například: mráz (mrazy, mrazivý) – barevně označ párovou souhlásku. Pošli prosím na mail.

 str. 104 cv. 15 věty napiš do sešitu procvičování + do závorky za slovo napiš zdůvodnění párové 

souhlásky.

Zapamatuj si pravopis těchto slov a OPIŠ si je do sešitu GRAMATIKY.

AŽ           

JIŽ           

KDYŽ       

NEŽ 

PŘES

TEĎ

UŽ

 str. 105 cv.17 splň ústně. Zopakuj si tak citově zabarvená slova

 str. 105 cv. 18 napiš do sešitu procvičování + do závorky napiš zdůvodnění.

Např.: seď (sedíme), vrať se (vrátíme)…..    Rozkazovací věty tvoř ústně.

 str. 105 cv. 20 věty, které jsou správně, opiš bez chyby do sešitu procvičování

 str. 105 cv. 21 napiš jako diktát, popřípadě opiš

                    - SLOVESA podtrhni vlnovkou (pomoci je také sloveso = pomoct, přiběhl pomoci)

                    - PODSTATNÁ JMÉNA podtrhni rovnou čárou. Pošli prosím na mail. Děkuji.

 str. 106 vypiš do sešitu z prvního odstavce textu:

                    - všechna SLOVESA (pozor na celé sloveso v šesté větě)

                    - všechna PODSTATNÁ JMÉNA

 str. 106 cv. 4 splň přes fólii

                                                                                                            

Pracovní sešit + písanka 3

 PS   str. 28, 29

úkol 28/6 – lze sestavit různá slova. Zdůvodněte psaní  T a D. Přijdeš na zdůvodnění slova SLADKÉ? 

úkol 28/7 – lze zdůvodnit různými způsoby. Zdůvodněte tak, abyste tam to písmeno přesně slyšeli.

 písanka   str. 12 – 14 (vázaně = spojeně, psace)                                                  

str. 13 doplň písmena do dvojic slov – vzniknou tak dvě různá slova

https://forms.gle/TFuUDgs87MXiZwYi7


Sami si podle klíče zkontrolujte PS a opravte barevnou pastelkou. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

Můžeš si opakovat na:                           

www.onlinecviceni.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/

Každý den čti svoji knihu. Posílejte prosím, na jaké straně zrovna jste. Zapsaný čtenářský deník ofoťte
a pošlete. Děkuji.

MATEMATIKA

 každý den si sám do bloku nebo cvičného sešitu vymysli a vypočítej alespoň dva příklady na:
o malou násobilku

o sčítání a odčítání do 100

o alespoň jednu řadu násobků 2-9

 vyplň si prosím online test M – procvičování a odešli.   https://forms.gle/BCh6YoBMzwoMWdp77

Učebnice

 str. 43 - 46 pracujte sami (str. 44 pošlete na mail. Děkuji.)

 pokud budete chtít poradit s nějakým cvičením, napište. Ráda pomůžu.

úkol 43/7 – použijte pro názornost mince, tady musíte zkoušet a experimentovat

                a) nejdříve se zeptejte, které mince může mít Šárka?

                         -pokud bude mít Šárka KORUNY = už víš, kolik bude mít dohromady Kč??

                         -jaké bude mít Květa mince, aby měly obě stejně peněz?

                b) které mince může mít teď Šárka?

                         - pokud bude mít Šárka DVOUKORUNY = už víš, kolik má dohromady Kč.

                         - jaké bude mít Květa mince, aby se splnilo zadání úlohy? Přemýšlej.

                c) - pokud bude mít Šárka PĚTIKORUNY = kolik má tedy dohromady podle úlohy?

                    - jaké bude mít Květa mince, aby se splnilo zadání úlohy?

úkol 44/2 – takhle vypadá zápis slovní úlohy. Zapište si zápis do sešitu (šnečkovníčku) a vypočítejte.

                  Slovní úlohu ze sešitu pošli prosím na mail. Děkuji.

Adéla ……………8 Kč

Leoš …………… 3 krát více než

Kamil ………o 15 Kč méně než

Dohromady Kč…….?

Výpočet:  zde udělejte výpočet

Odpověď: Děti mají dohromady _______ Kč.

http://www.onlinecviceni.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://forms.gle/BCh6YoBMzwoMWdp77


úkol 44/3 – oba hadi mají dvě řešení. Přijdeš na obě?

úkol 44/5 - papírové parkety máme ve škole. Kdo chce, může si vyrobit své a pokusit se vyřešit.

    -jedna podlaha řešení nemá. Víš jaká? Ostatní mají větší počet řešení.

úkol 45/7 – v jakém rytmu se střídají písmena a v jakém číslice? 

úkol 45/10 - mezi obcemi jezdí dvě vlakové linky (červená a modrá)     

                  - osada A sousedí s pěti obcemi = teď už víme, do kterého kolečka zapíšeme obec A

                  - jaká jediná osada nesousedí s A? (Podívej se do vlakových linek). Kam ji napíšeme?

                  - jaká jediná osada se nachází mezi A a B?

                  - z osady E do A se dostaneme přes D i C

                  - zbývající osady můžeme zapsat dvěma způsoby

úkol 45/11 - mluvíme o pojmech trojúhelník, čtyřúhelník, pěti/šesti úhelník = podle počtu VRCHOLŮ

                  - pozor: vrchol na geodesce není bod mezi dvěma vrcholy

                  -čtverec a šestiúhelník lze rozdělit dvěma způsoby

                       TŘI VRCHOLY ČTYŘI VRCHOLY      

                                                                                                                                                           PĚT VRCHOLŮ

úkol 46/1 - rodokmen se rozrostl o Emila, Danu, Fedora

    - podle textu nakreslete tyto postavy na volná místa do rodokmenu na str. 5

    - dopište věk do závorek ke všem členům rodiny

úkol 46/4 – pozorujte pravidelnost v zadání úlohy a při počítání

Sami si podle klíče zkontrolujte a opravte barevnou pastelkou. (řešení je na škole online-úkoly-příloha)

PRVOUKA

Učebnice

 str. 58, 59 přečtěte si o vodě v krajině. 

 Pokuste se odpovědět na otázky dole - zelený pruh. 

 Opakuj si   probrané učivo ze sešitu a učebnice

Na škole online máte také dobrovolné pracovní listy k procvičování, opakování a upevnění učiva. 

Děkuji všem za spolupráci a pečlivé plnění domácí přípravy.


