
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Procvičujte a opakujte si učivo v pracovních listech a 
na webových stránkách, které posílám na školu online.  Opakujte anglická slovíčka, 
překládejte věty a každý den si čtěte ve své knize. Těším se na společné 
videokonference. 

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. 62, 63 – pracuj sám/a. Obrázky vybarvi.

     Kontrola v úterý. 

 

 Přelož   krasopisně do sešitu AJ – English. 

1. Ta kočka je pod tím stolem. 
2. Ta pohovka není v té ložnici.
3. Jsou ty dárky na té posteli?
4. Je nějaký ptáček pod tím stromem?
5. Kde je ta koruna?
6. Kde jsi?

Věty dnes prosím pošli na můj mail. Děkuji.

MATEMATIKA => videokonference 8:00

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

                      penál, pravítko



ČESKÝ JAZYK: 

 Vyhledej podstatná jména. Urči a napiš do sešitu procvičování pád, číslo a 
rod podstatných jmen. Použij zkratky. Pracuj sám/a. 

Petr viděl netopýra. Jdeme s pejskem. V lese žijí zvířata. Z koruny se ozýval 
hlas.

 Vyskloňuj v jednotném i množném čísle slovo SKLENICE. Napiš krasopisně 
do sešitu procvičování.

Kontrola v úterý při online výuce.

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

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, workbook (DÚ), sešit English (překlad), slovníček, 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. 38, 39 přečti si      

                                         pracovní sešit str. 19 cv. 5 + 20 cv. 6    



 Opiš   krasopisně do sešitu.

KREV

- naše tělo je složeno z buněk

- živiny   se přes stěnu tenkého střeva dostanou do krve

- krev   roznese živiny a kyslík do celého těla a do všech buněk

- buňky spotřebovávají živiny a kyslík

- škodlivé látky odchází z buněk krví přes ledviny ven z těla

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

S T Ř E D A

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

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

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 98 cv. 25 napiš celé do sešitu procvičování.

                    Z prvních třech vět vypiš podstatná jména a urči pád, číslo a rod.

Kontrola ve čtvrtek při online výuce.

MATEMATIKA: pracovní sešit  str. 6 cv. 1a (pouze rýsování, věty doplníme

                                                     společně) + cv. 2, 3

Stránku MAT prosím ofoť a pošli dnes na můj mail. Děkuji.

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, sešit procvičování (DÚ), sešit gramatiku,

                      tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 10:00

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

                      fix, penál, pravítko

ČTENÍ: čítanka str.  82, 83 - Přečti si příběh o panu doktorovi. Zapiš do čtenářského 

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

Autor:

Název knihy:

Název článku:

Ilustrace:

Hlavní postavy:

Otázky: 1. Kde se příběh odehrává?

              2. Kdo doktorovi poradil, aby se stal zvěrolékařem?

              3. Proč bylo důležité, aby doktor uměl zvířecí řeč?

             

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohyb venku, hry, procházka                             



P Á T E K

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00

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

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

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

                      fix, penál, fólii, čtenářský deník (kontrola DÚ)

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 7 cv. 4, 5, 6 pracuj sám/a. Kontrola v pondělí.

                                       

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 66 pracuj sám/a. Obrázky pokojů krásně vybarvi.

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






