
Milé děti,

doufám, že jste si jarní prázdniny krásně užily. 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 pond pond rybník, jezírko

a mouse maus myš

short šórt krátký

tall tól vysoký

noisy nojzy hlučný

quiet kuajet tichý

good gud dobrý

bad bed špatný

in in v, ve

Kontrola v úterý při videokonferenci.



 Přelož do sešitu English:

1. Kolik je Ti let? Je mi devět.
2. Kolik dárků tam je? Tam jsou tři velké dárky.
3. Tam není ten (určitý člen) zelený strom.
4. Co je to? (pozor, odpověď je v množném čísle) To jsou květiny. 
5. Jsme velmi rychlí. 
6. Je to oříšek? Ne, to není.

Ofoť a pošli prosím na můj mail. Děkuji.      Chyby si vysvětlíme v úterý online.

 

MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      penál, pravítko, ořezaná tužka

ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 4 cv. 2 + str. 5 cv. 4 pracuj prosím sám/a
       
Kontrola v úterý při videokonferenci.

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 (kontrola vět), slovníček (nová

                      slovíčka), fólii, tabulku, fix, penál

MATEMATIKA => videokonference 9:40

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

                      penál, pravítko, ořezaná tužka

ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00

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

                      gramatiku, tabulku, fix, penál, fólii



ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 34, 35 přečti si sám/a

                                         pracovní sešit str. 18 cv. 2

 Opiš   do sešitu ČJS.

Základní živiny

1. cukry (sacharidy) – zdroj energie

2. tuky - pro správnou funkci mozku

                 -prospěšné v malém množství

     3.  bílkoviny – pro zdravé vlasy, kůži, svaly

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: 
 Napiš   do sešitu gramatiky a nauč se.

                 PÁDOVÉ OTÁZKY

1. KDO, CO ?

2. (bez) KOHO, ČEHO ?

3. (k, ke) KOMU, ČEMU ?

4. (vidím) KOHO, CO ?

5. oslovujeme, voláme

6. (o, v) KOM, (o, v) ČEM ?

7. (s) KÝM, ČÍM ?



MATEMATIKA: pracovní sešit str. 37 cv. 10, 11 + 39 cv. 6 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, sešit procvičování, sešit gramatiku (pádové

                      otázky), tabulku, fix, penál, fólii

MATEMATIKA => videokonference 9:00

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

                      tabulku, fix, penál, pravítko, ořezaná tužka

TĚLESNÁ VÝCHOVA: procházka, pohybové hry                                

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 (kontrola DÚ), 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. 39 cv. 8, 9 (bez rozkladu), 10

                                       

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

                              : Napiš v angličtině několik vět o sobě, co máš ve svém

                                pokojíčku a jaké to je. (barva, velké, malé, kulaté, hezké…)

Pokud pošleš na můj mail a budeš to mít správně, můžeš získat jedničku. 

               

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






