Dobrý den, milé děti, vážení rodiče,
zasílám další týden učiva. Na stránkách školy se budou také objevovat Vámi oblíbené únikové hry.
Děkuji za spolupráci a přeji krásný týden.
S pozdravem
Iveta Vojířová

MODRÝ TÝDEN
11. 01. 2021 – 15. 01. 2021
ČESKÝ JAZYK
- Zopakuj si řady všech vyjmenovaných slov.
- Vyjmenuj pády podstatných jmen.
- Pokud máš možnost, poslechni si Hurvínek skloňuje kočku.
- Vypracuj v pracovním sešitě na straně 38 cvičení 1. a 2. a celou stranu 39.
- Do školního sešitu napiš slovo MÍČ v každém pádu (od 1. po 7.).
- Do školního sešitu napiš své jméno ve všech pádech.
- Přečti si všechny žluté obdélníky v učebnici na straně 53.
- Přečti si postup určování vzoru podstatných jmen v učebnici na straně 54.
- Ústně řekni u všech vzorů druhé pády.
- Napiš slova do školního sešitu a urči k jakému vzoru patří:
holka, miska, lednice, skříň, brambora, nabíječka, duše, třešeň, radost.
- Pusť si tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=LbmVViNi3jY
https://www.youtube.com/watch?v=fDVp7eimwTE
- Vypracuj ústně cvičení 4 v učebnici na straně 54.

MATEMATIKA
- Řekni řady všech násobků.
- Vypočítej do domácího sešitu cvičení 7 b) z učebnice na straně 4.
- Vypočítej do domácího sešitu cvičení 9 z učebnice na straně 5.
- Vypočítej písemně: 123 · 30. POZOR, NEUČTE SE, PROSÍM, POSTUP Z UČEBNICE
STRANA 5.

123
· 30
000
369

Nejprve násobíme jednotkami: 0 · 3, 0 · 2, 0 · 1.
Poté násobíme desítkami: 3 · 3, 3 · 2, 3 · 1.

Čísla písemně sečteme.

3690
- Prosím, koukněte také na video: https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

- Do domácího sešitu vypočítej první čtyři příklady ze cvičení 10 b) z učebnice ze strany .
- Na straně 6 už je postup vysvětlen vhodně, můžete se dle tohoto příkladu učit.
- Vypočítejte do domácího sešitu cvičení 4 ze strany 6 v učebnici.

ANGLICKÝ JAZYK
- Zopakuj si všechna slovíčka ze slovníčku.
- Podívej se na celou stranu 22 v učebnici.
- Čti a koukej se na obrázky. Nejedná se o novou látku. Výslovnost je popřípadě napsána na
posledních stránkách učebnice.
- Opiš celé cvičení 2 do sešitu.
- Zapiš slovíčka do slovníčku:
fine
[fain]
fajn
very well
[veri wel]
velmi dobře
not very well
[not veri wel]
ne moc dobře
sick
[sik]
špatně (od žaludku)
sad
[sed]
smutný
great
[greit]
skvělý
- Vypracuj celou stranu 22 v pracovním sešitě.

VLASTIVĚDA
- Přečti si v učebnici kapitolu 13 (strana 39).
- Vypracuj celou stranu 30 v pracovním sešitě.

PŘÍRODOVĚDA
- Přečti si v učebnici kapitolu 8 (strana 39). Ústně odpověz na otázky na konci kapitoly.
- Zapiš do sešitu:
ROSTLINY V LESE
- Les je složité přírodní společenstvo rostlin, hub a živočichů.
- Rozlišujeme lesy jehličnaté, listnaté a smíšené.
- Pod stromy je lesní podrost (keře, byliny, mechy).
- Houby jsou jedlé, nejedlé, jedovaté.
Níže nakresli 3 houby z učebnice ze strany 42.
- V pracovním sešitě vypracuj cvičení 2 a 3 na straně 15.

