
Milé děti,

posílám učivo na další týden. Procvičujte si probranou látku na pracovních listech, 
které vkládám na školu online do úkolů. 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. 72 - Pracuj sám/a. Podívej se na nápovědu.

Nápověda: 72/1 – podívej se na obrázky lidí a přečti si, co kdo říká. Zkus uhádnout,

                             jaké písmenko ke které větě patří, kdo k sobě podle podoby patří?

                             Písmeno napiš nad každou bublinu.

                  72/2 – doplň chybějící písmeno

                             

 Přelož   sám/a do sešitu AJ – English. 

1. Kde jsou moje brýle? Jsou (oni) v té velké tašce? Ne, (oni) nejsou.

2. Tohle je tvoje rodina.

3. Moje hračky jsou pod tím počítačem.

4. Kdo je to?

Kontrola v úterý při online výuce.



MATEMATIKA => videokonference 8:00

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

                      penál, pravítko, jakoukoliv minci (panna, orel – náhodná procházka),

                      větší kostky (uč str. 62 – pohledy zepředu)

ČESKÝ JAZYK: 

 Splň pracovní list ČJ opakování

Ofoť a pošli prosím dnes na můj mail. Děkuji.

ČTENÍ: Přečti si dnes 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, pracovní list, sešit

                      gramatiku, tabulku, fix, penál, fólii

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 42, 43 přečti si

                                         pracovní sešit str. 22

Pokud budeš chtít, můžeš mi do pátku poslat fotku nebo video Tvého pozorování 
v PS, můžeš si také nakreslit (pomocí obrázků) nebo napsat předpověď počasí na 
zítřejší den. Těším se na Tvé krásné výtvory. Čeká Tě odměna.😊

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. 105 cv. 25

Napiš krasopisně do sešitu procvičování PĚT vět:

a) podtrhni rovnou čárou všechna podstatná jména

b) podtrhni vlnovkou slovesa (slovesa ve třetí větě vysvětlíme při online)

c) vyhledej souvětí a napiš jeho vzorec

d) urči kategorie u těchto slov – PAN, TECHNIKOU, OBJEDNÁVKY, 

                      POČÍTAČI, DNE

                                                                      

Kontrola ve čtvrtek při online výuce.

MATEMATIKA: 

 splň pracovní list M opakování  

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, pracovní list, šnečkovníček, fólii,

                      tabulku, fix, penál, pravítko



ČTENÍ: čítanka str.  91 - 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. Jaký byl kníže?

              2. Co kníže spatřil na vrcholku ostrova?

              3. Co se stalo s knížetem a jak dopadl?

              4. Proč se rozhodl pomoci lvovi a ne drakovi? 

              5. Jak souboj dopadl?

              6. Zjisti, co je to pověst.

        

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 (kontrola DÚ)

MATEMATIKA: pracovní sešit str. 10 cv. 2, 3 + str. 11 cv. 1

                                          str. 11 cv. 2 pro bystré hlavičky a možná i celou rodinu. 😊

                                       



ANGLICKÝ JAZYK: workbook str. 74 pracuj sám/a. Obrázky vybarvi.

Nápověda: 74/1 – piš podle obrázku a červeného vzoru, co máš (já mám)

                  74/2 – piš podle obrázku a červeného vzoru, co nemáš (já nemám)

                             Ke každému napiš i otázku (Máš ty pravítko?)

 splň online test z AJ a odešli.

https://forms.gle/UegxGsnBDifByqqJ6

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

Pracuj také na pracovních listech, které posílám přes školu online. Děkuji.

                  



PRACOVNÍ LIST ČJ OPAKOVÁNÍ -   pracuj sám/a  

Jméno a příjmení:

Velké m _ ši se nas _ t _ ly s _ rem    V _ l _ j přeb _ tečnou vodu do              

um _ vadla    V _ děl jsi toho slep _ še     Brz _ čko je usl _ š _ me v rozhlase   

Ráno vstává a snídá  protože má hlad   Vrať se včas    Př _ poj se ke 

stolnímu poč _ tač _ 

1. Doplň i,í,y,ý

2. Doplň znaménka za věty. Použij všechna znaménka.

3. Podtrhni všechna podstatná jména rovnou čárou a slovesa vlnovkou.

4. Podtrhni červeně vyjmenovaná slova, žlutě jiné tvary vyjmenovaných slov

a modře příbuzná slova. 

5. Zakroužkuj slova s předponou VY-, VÝ-

6. Doplň čárku do souvětí.

7. Vypiš z textu:

přídavná jména  ______________________________________________________

předložky  __________________________________________________

spojky  _____________________________________________________

příslovce  ___________________________________________________________

8. Urči u všech podstatných jmen jejich kategorie. Které to jsou?






