
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Těším se na společné videokonference.

PONDĚLÍ:     9:00   matematika

ÚTERÝ:        9:00     AJ / M

                   10:00   český jazyk

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk

                    9:00    matematika

PÁTEK:       8:00    ČJS / ČJ

P O N D Ě L Í 

ANGLICKÝ JAZYK: 

 Zapiš prosím do slovníčku tato slovíčka a nauč se je.

a flower flawr květina

a tree trý strom

a present preznt dárek

a birthday brsdej narozeniny

a friend frend přítel

look at luk at podívej se na

too tů také

come kam přijít

a garden gárdn zahrada

a sky skaj nebe

a cloud klaud mrak

Zkontroluji při úterní videokonferenci.



MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      penál, pravítko, lepidlo.

Pokud budeš chtít, můžeš si z papíru zkusit vyrobit bilandské mince. Můžeš poslat 
fotku na můj mail. 😊 Děkuji. 

ČESKÝ JAZYK: 

 Urči ČÍSLO a ROD (zkratky) těchto podstatných jmen. Napiš do sešitu 
procvičování.

křesla – koloběžky – 

tráva – hříbátko –         Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

duby – stroje – 

chlapec – lopaty –     

        

 Opiš   si krasopisně do sešitu gramatiky vyjmenovaná slova po V + slova
příbuzná. 

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

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 9:00

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

                      fólii, tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 9:40

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

                      penál, pravítko.



ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

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

                      fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: pracovní sešit str. 17 cv. 9, 10 + str. 18 cv. 1

 Napiš   nebo nalep do sešitu ČJS.

Jednotky hmotnosti: gram (g), kilogram (kg), tuna (t)

                                 1 kg = 1000 g

                                 1 t = 1000 kg

Jednotky délky: milimetr (mm), centimetr (cm), metr (m), kilometr (km)

                          1 cm = 10 mm

                          1 m = 100 cm

                          1 km = 1000 m

Jednotky objemu: mililitr (ml), litr (l), krychlový metr (m3)

                                   1 l = 1000 ml

                             1 m3 = 1000 l

                                      

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, AJ – slovíčka, sešit English, slovníček, fólii,

                      tabulku, fix, penál

ČESKÝ JAZYK: učebnice 87/10 napiš do sešitu procvičování. Kontrola ve čtvrtek.



MATEMATIKA: pracovní sešit str. 36 cv. 1, 3, 5 vypracujte sami.

Nápověda: výstaviště = schody vedou z místnosti 12 do místnosti 13 (druhé patro).

                                      Musí být tedy na stejném místě. Kontrola při videokonferenci.

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 ze středy), sešit

                      gramatiku, tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      tabulku, fix, penál, pravítko.

TĚLESNÁ VÝCHOVA: hry na sněhu, bobování, lyžování, sáňkování.                          

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

P Á T E K

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, 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. 37 cv. 6, 7 pracuj sám/a 

                         cv. 6 - Říkej si A KOLIK JE?  Nevyplňuj rozklady.

                                       

ANGLICKÝ JAZYK: Opakuj si písemně slovíčka a učivo (věty) ze sešitu English.

Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

               

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



PŘÍBUZNÁ SLOVA K     VYJMENOVANÝM SLOVŮM  

PO V

VY – vykat, vykání

VYSOKÝ – výška, zvýšit, vysočina, vyvyšovat, převyšovat, povýšit,

                   výškoměr, výsost, Vyšehrad, Vyškov, Vysočany

VÝT– vytí, zavýt

VÝSKAT – výskot, výskání, zavýskat

ZVYKAT– zvyk, zlozvyk, návyk, odvykat, obvyklý, neobvyklý, zvyklý

ŽVÝKAT – žvýkání, žvýkačka, přežvykovat, přežvýkavec

VYDRA – vydří, vydrovka (čepice k mužskému kroji), Povydří

VÝR –výří

VYŽLE

POVYK – povykovat, povykování

VÝHEŇ 

SLOVA S PŘEDPONOU VY-, VÝ-  vyhrát, vyskočit, výzdoba, výlov



BILANDSKÉ PENÍZE - ukázka

Můžeš zkusit vyrobit a poslat fotku na můj email. Těším se. 
Děkuji. 



Vystřihni a nalep prosím do sešitu matematiky – společně v pondělí

AA = B

BB = C

CC = D

DD = E

EE = F








