
                                        Příprava na týden 19. – 23. října 

 

PONDĚLÍ 

MATEMATIKA: učebnice str. 22 cv. 1 vypracuj do sešitu (mřížky podle pravítka) 

                                          str. 22 cv. 2 splň přes fólii 

                          pracovní sešit str. 15 cv. 7, str. 17 cv. 7, 8 (přesné rýsování) 

 

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 35 cv. 21 křížovku splň přes fólii 

                                           str. 35 cv. 22 – šest vět do sešitu procvič., ostatní přes fólii 

                          pracovní sešit str. 18 cv. 6 

 

ANGLICKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 15 

Zapiš do sešitu English: 

 

Co to je?                    To je kočka. 

WHAT IS IT?        IT IS A CAT. 

 

 

ÚTERÝ 

MATEMATIKA: učebnice str. 22 cv. 3 násobilkový čtverec v učebnici vpravo  

                                          + a) b) vypracuj do sešitu (v sešitě budou celkem tři) 

                          pracovní sešit str. 18 cv. 9 

 

ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 18 cv. 7 

 

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 10:00 

                 Připravte si: vypracovaný list AJ1, AJ2, pracovní sešit, slovníček, penál 

 

 



STŘEDA 

MATEMATIKA: učebnice str. 23 cv 1, 2 vypracuj pomocí sirek, špejlí, dřívek 

                                          str. 23 cv. 3 a) b) vypracuj do sešitu 

                          pracovní sešit str. 18 cv. 10, 11,12 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK:  

Zapiš prosím do slovníčku. 

 

A RULER    RŮLR    PRAVÍTKO 

A RUBBER    RABR    GUMA 

A DESK    DESK    LAVICE 

A CHAIR    ČER    ŽIDLE 

A BOARD    BÓD    TABULE 

 

Pracovní sešit str. 16 – TICK zatrhni správnou odpověď a vybarvi 

 

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 36 cv. 25 doplň písmena a slova napiš do sešitu 

                               Jaké poučení vyplývá z této pohádky? 

                                           str. 36 cv. 26 splň přes fólii 

                           pracovní sešit str. 19 cv. 8 

 

ČTVRTEK 

MATEMATIKA => videokonference 8:00 

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, školní sešit (šnečkovníček), penál 

 

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 37 cv. 27 doplň přes fólii a 4 věty napiš do sešitu 

                           pracovní sešit str. 19 cv. 9 

 

 



PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK => videokonference 8:00 

            Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, penál, čítanku 

 

MATEMATIKA: učebnice str. 24 přečíst oranžový rámeček + pochopit 

                                          str. 24 cv.1 vypracovat na M7-předloha pro indické násob.                       

                         pracovní sešit str. 18 cv. 13, str. 19 cv. 14, 15 

 

ANGLICKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 17 

Zapiš si prosím do sešitu English: 

 

Je to kniha?                      Ano, je. 

IS IT A BOOK?         YES, IT IS. 

 

Je to guma?                 Ne, není. To je tužka. 

IS IT A RUBBER?    NO, IT IS NOT.  IT IS A PENCIL. 

 

 

Do bloku opakovat všechna slovíčka ze slovníčku + věty ze sešitu (kontrola ve škole) 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: pracovní sešit str. 5 cv. 4, str. 7 

 

Každý den čti svoji knihu. Můžeš si sám pracovat v pracovních listech ČJ a M. 
Kontrola ve škole. 

 

 

 


