
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Opakujte si probranou látku ze sešitů, anglická slovíčka

ze slovníčku, malou násobilku. Prosím o každodenní čtení vlastní knihy. Procvičujte 

si také učivo na pracovních listech, které posílám na školu online. 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. 79, 80 - Pracuj sám/a. Podívej se na nápovědu.

Nápověda: str. 79/2 – rozmísti předměty ze cvičení 1 do pokoje ve cv. 2. Vybarvi.

                        79/3 – napiš několik vět o tomto pokoji. Co tam máte, jaké to je……

    Zapiš do slovníčku tyto číslovky. Nauč se je. Kontrola v úterý.      
      

eleven ilevn 11

twelve twelf 12

thirteen srtýn 13

fourteen fórtýn 14

fifteen fiftýn 15

sixteen sixtýn 16

seventeen sevntýn 17

eighteen ejtýn 18

nineteen najntýn 19

twenty twenty 20



MATEMATIKA => videokonference 8:00

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

                      penál, pravítko, KALKULAČKA

ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 16.  Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

ČTENÍ: PŘEČTI SI DNES NAHLAS 5 STRÁNEK VE SVÉ VLASTNÍ KNIZE.

Ú T E R Ý

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00

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

                      tabulku, fix, penál, samostatná práce MY ROOM

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, sešit gramatiku,

                      tabulku, fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 48, 49 přečti si

                                         pracovní sešit str. 25

Pozoruj, kde (nad čím nebo za čím) u Vás teď vychází a zapadá slunce.

ČTENÍ: PŘEČTI SI DNES 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: 

 Opiš   krasopisně do sešitu procvičování tyto věty a splň úkoly.

V tělocv _ čně prob _ há turnaj ve v _ b _ jené. Mrá _  v _ kresl _ l na okno

ledové květ _ . Dnes se budeme procházet lesem. Četl jsi tu novou kn _ hu?

1. Doplň chybějící písmena.

2. Urči slovní druhy. Nad každé slovo napiš číslici 1 – 10.

3. Podtrhni všechna podstatná jména a slovesa.

4. U podstatných jmen a sloves urči jejich kategorie.

5. Vypiš jednoduché (J) a složené (S) slovesné tvary.

Kontrola ve čtvrtek při online výuce.

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 15. Pracuj sám/a. Kontrola při online výuce.

ČTENÍ: PŘEČTI SI NAHLAS NĚKOLIK 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: Napiš do čtenářského deníku o své vlastní knize, kterou právě čteš.

Název knihy:

Autor:

Ilustrace:

Počet stran v knize, popřípadě počet kapitol:

Hlavní i vedlejší postavy:

Kde se příběh odehrává:

Co postavy prožívají:

Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.

TĚLESNÁ VÝCHOVA: pohyb na čerstvém vzduchu, hry, procházka, protažení těla    



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

Procvičuj si na zkoušení vyjmenovaná a příbuzná slova, slovní druhy + příklady, 
kategorie podstatných jmen a sloves. Všechno najdeš v sešitě gramatika.

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 16. Pracuj sám/a. Kontrola v pondělí ve škole.

ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 83, 84. Pracuj sám/a. Kontrola v pondělí ve škole.

Nápověda: 83/1 – spoj čárou, co patří na mísu a co do krabice

                  83/2 – on the dish (na mísu), in the box (v krabici), přiřaď slova

Procvičuj si na zkoušení veškerou slovní zásobu, časování sloves TO BE, 
HAVE GOT. Nauč se vyprávět o svém pokoji. 

ČTENÍ: PŘEČTI SI NĚKOLIK STRÁNEK VE SVÉ VLASTNÍ KNIZE. 

V pondělí prosím do školy přines knihu, kterou právě čteš.


