
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Prosím o pravidelné opakování učiva, anglických 
slovíček a každodenní čtení vlastní knihy. Těším se na společné videokonference. 
Pozor na změny v     časech.  

PONDĚLÍ:     8:00    matematika

ÚTERÝ:        8:00     AJ / M

                   10:00   český jazyk

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk

                   10:00    matematika

PÁTEK:       8:00    ČJS / ČJ

P O N D Ě L Í 

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 60, 61 - opakování, pracuj sám/a. Kontrola v ÚT.

 Zapiš   do slovníčku tato slovíčka. Nauč se.

a crown kraun koruna

a kitchen kičn kuchyně

a living room living rům obývací pokoj

a bathroom bás rům koupelna

a bedroom bed rům ložnice

a sofa soufa pohovka

a bed bed postel

a mat mat podložka

a cushion kušn polštář

a box box krabice

glasses glásis brýle



MATEMATIKA => videokonference 8:00

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix,

                      penál, pravítko

ČESKÝ JAZYK: 

 Podtrhni podstatná jména. Urči a napiš do sešitu procvičování pád, číslo a 
rod podstatných jmen. Použij zkratky. 

Byla u nás babička. Z kabelky vytáhla lístky. Snídám chléb s pomazánkou. 

Nafukovací kruh praskl. Sypeme slepicím. Po obědě jdu domů. 

    

 Napiš   krasopisně věty do sešitu procvičování a urči slovní druhy (číslicí). 

Do sklenice nalij ovocný sirup. Zítra půjdeme na krásný muzikál, protože jsme 
dostali lístky od kamaráda. Vymyj pečlivě to nové sítko. 

Kontrola v úterý při online výuce.

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. Budu se ptát při

            online výuce.

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit (DÚ), sešit English, slovníček (nová slovíčka),

                      fólii, tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 8:40

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix,

                      penál, pravítko



ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování (DÚ), sešit gramatiku,

                      tabulku, fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 37 přečti si                         

 Opiš   krasopisně do sešitu ČJS.

              TRÁVICÍ SOUSTAVA

-cílem je získání a vstřebání živin z potravy

1. ústa – rozkousání a promíchání se slinami

2. hltan, jícen – trubice vedoucí do žaludku

3. žaludek – smíchání potravy se žaludečními šťávami,

                    vytvoří se jemná kaše

4. tenké střevo – smíchání se šťávami z jater, živiny

                   projdou přes stěnu střeva do krve 

5. tlusté střevo – zůstává zbytek potravy, voda se přes 

                      stěnu střeva dostane do krve                           

6. konečník – z nestrávené potravy se tvoří stolice

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.



S T Ř E D A

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit English, slovníček, fólii, tabulku, fix, penál

ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 7 cv. 9, 10, 11. Pracuj sám/a. Kontrola při online.

 Napiš   si do sešitu gramatiky vyjmenovaná slova po Z + slova příbuzná.

MATEMATIKA: pracovní sešit 2   str. 4 cv. 1, 2. Pracuj sám/a. 

Kontrola ve čtvrtek při online výuce.

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

Č T V R T E K

ČESKÝ JAZYK: => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit (DÚ), sešit procvičování, sešit

                      gramatiku (vyjmenovaná slova Z), tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 10:00

Připravte si: přípravy, učebnici, pracovní sešit (DÚ), šnečkovníček, fólii,

                      tabulku, fix, penál, pravítko



ČTENÍ: čítanka str.  79, 81 - Přečti si příběh o holčičce s náhradní hlavou. Zapiš do 

čtenářského deníku a odpověz na otázky. Kontrola v     pátek při online výuce  .

Autor:

Název knihy:

Název článku:

Ilustrace:

Hlavní postavy:

Otázky: 1. Jaká byla hlavní hrdinka?

             2. Co nosila holčička v hlavě?

             3. Co její maminka udělala? Jaký dostala nápad?

             4. Jak pan inspektor zjistil, zda mluví holčička pravdu?

             

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohyb venku, hry, procházka                             

P Á T E K

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit (kontrola sešitu), penál

ČESKÝ JAZYK => videokonference 8:30 – 9:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku, 

                      fix, penál, fólii

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 4 cv. 3, str. 5 cv. 4, 5 (použij mince)

                                       

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 64 pracuj sám/a. 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 



PŘÍBUZNÁ SLOVA K     VYJMENOVANÝM SLOVŮM  

PO Z

BRZY 

JAZYK – jazykový, jazýček, jazykolam, 

NAZÝVAT SE– ozývat, vyzývat (nabádat), vyzývavý (provokativní)

RUZYNĚ– ruzyňský

 Napiš   také do gramatiky.

NAZÝVAT SE = jmenovat se

NAZÍVAT SE = zívat únavou

BRZIČKO

Nápověda při určování pádů. Můžeš si vystřihnout a používat při výuce.

1. p.               KDO, CO ?

2. p. z, bez    KOHO, ČEHO ?

3. p. k, ke      KOMU, ČEMU ?

4. p. vidím     KOHO, CO ?

5. p. oslovujeme, voláme

6. p. o, v        KOM, ČEM ?

7. p. s, se   KÝM, ČÍM ?




