
ŽLUTÝ TÝDEN
04. 01. 2021 – 08. 01. 2021

ČESKÝ JAZYK
- Zopakuj si řadu všech vyjmenovaných slov.
- Vyber si vždy jedno slovo z každé řady vyjmenovaných slov a napiš větu do domácího 
sešitu.
- Zopakuj si, jak jdou slovní druhy za sebou.
- Napiš do domácího sešitu věty k šifrám (číslo označuje slovní druh): 21566, 1521, 218215.
- Ústně vypracuj cvičení 1, 1a),b),c) a 2.
- Zopakuj si pády podstatných jmen (uč. strana 48). Nauč se je zpaměti.
- Přečti si text na straně 53 (cvičení 1).
- Vypracuj ústně cvičení 1a). Dvě libovolná podstatná jména napiš do domácího sešitu a 
napiš, jaký mají rod, číslo a pád. Připomínám, že rody máme mužský (TEN), střední (TO), 
ženský (TA).
- Do školního sešitu opiš, jaké máme vzory podstatných jmen. Opiš ze strany 54 nahoře. V 
sešitě si vše barevně vyznač, je to velmi důležité.

MATEMATIKA
Pokud doma nemáte matematiku pracovní sešit a učebnici druhý díl, napište mi,
prosím.
- Nahlas řekni řadu všech násobků.
- Vypočítej do domácího sešitu:
7 · 8, 9 · 7, 4 · 5, 3 · 7, 6 · 6, 9 · 9, 4 · 3, 6 · 9, 5 · 1, 7 · 4, 8 · 8.

- Vypočítej písemně do domácího sešitu:
74 · 5, 128 · 6, 147 · 7, 56 · 3, 14 · 4, 136 · 8, 12 · 5, 69 · 9, 41 · 7, 46 · 5.

- Zahraj si bingo na násobky čísel 9 a 8.
- Vypočítej úlohy do domácího sešitu:
Kolik korun zaplatíme za čtyři židle, jestliže jedna židle stojí 1 950 Kč?
Jeden metr látky stojí 453 Kč. Kolik korun zaplatíme za čtyři metry této látky?

ANGLICKÝ JAZYK
- Zopakuj si všechna slovíčka ze slovníčku.
- Podívej se na celou stranu 21 v učebnici. Čti otázky a odpovědi.
- Napiš do slovníčku:
favourite [feivorit] oblíbený 
double – decker [dabl dek(r)] dvoupatrový autobus
school bus [sku:l bas] školní autobus
from [from] z, ze
London [landn] Londýn, hlavní město UK
Washington DC. [wošintn] hlavní město USA

- Vypracuj celou stranu 21 v pracovním sešitě.



PŘÍRODOVĚDA
- Přečtěte si kapitolu NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI (strana 34).
- Zodpověz otázky na konci kapitoly.

VLASTIVĚDA
- Připomeň si, jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím.
- Přečti si kapitolu PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ (strana 29).
- Zodpověz otázky na konci kapitoly.
- Zapiš zápis do sešitu:
PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ
- Nejúrodnější půda je v nížinách, kde je také nejteplejší podnebí. Pěstuje se zde kukuřice, 
pšenice, ovoce, chmel, zelenina.
- Na vysočinách je chladněji a půda je méně úrodná.
- V nejvyšších polohách jsou pastviny pro krávy a ovce.


