
Dobrý den, milé děti, vážení rodiče,
zasílám další týden učiva. Myslím, že nám to jde společnými silami skvěle. 
Mockrát děkuji za spolupráci a přeji krásný týden.

S pozdravem
Iveta Vojířová

ZELENÝ TÝDEN
18. 01. 2021 – 22. 01. 2021

ČESKÝ JAZYK
- Zopakuj si řady všech vyjmenovaných slov.
- Vyjmenuj pády podstatných jmen.
- Vyjmenuj vzory u všech rodů podstatných jmen.
- Urči vzor u těchto slov (napiš do školního sešitu):
 televize, linka, hrdost, koroptev, sklenice, koleda
- Ústně vypracuj cvičení 1 (bez a), b), c)) a 4 v učebnici na straně 62.
- Vymysli a napiš do školního sešitu tři slova rodu ženského a urči u nich vzor.
- Do školního sešitu opiš cvičení 7 a 7a) v učebnici na straně 63.
- Ústně vypracuj cvičení 1, 2 a 3 v učebnici na straně 64.
- Napiš do školního sešitu žlutý obdélník dole v učebnici na straně 64.
- V pracovním sešitě (nový – žlutá barva) na straně 10 vypracuj cvičení 1., 2., 3., 4. a 5.
- Pusť si video: https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ .

MATEMATIKA
- Řekni řady všech násobků.
- Vypočítej do školního sešitu tento mix příkladů:
7 · 9, 55 : 8, 12 : 4, 185 + 568 (písemně), 987 – 657 (písemně), 5 · 6, 51 : 6, 152 · 6 (písemně),
458 + 365 (písemně), 798 – 253 (písemně), 17 : 4, 158 · 30 (písemně), 785 · 27 (písemně)
- Vypracuj celou stranu 4 v pracovním sešitě (2. díl).
- Připomeň si, jak se počítá se závorkami (učebnice strana 7).
- Ústně vypracuj cvičení 2 v učebnici na straně 7.
- Do školního sešitu vypočítej cvičení 4 z učebnice na straně 7.
- Vypočítej písemně do školního sešitu:
125 · 25, 364 · 7, 254 · 61, 789 · 57, 147 · 92, 357 · 64

ANGLICKÝ JAZYK
- Zopakuj si všechna slovíčka ze slovníčku.
- Podívej se na celou stranu 23 v učebnici. Přečti si cvičení 3 a ústně přelož.
- Přečti si všechny otázky ve cvičení 4 a odpovídej podle vzoru.
- Zapiš slovíčka do slovníčku:
heavy [hevi] těžký (váha)
expensive [ikspensiv] drahý (cena)
fast [fa:st] rychlý
light [lait] lehký (váha)
cheap [či:p] levný
slow [slou] pomalý

- Vypracuj celou stranu 23 v pracovním sešitě.

https://www.youtube.com/watch?v=O5Di2-I4VoQ


PŘÍRODOVĚDA
- Vypracuj celou stranu 16 v pracovním sešitě.
- Přečti si kapitolu Živočichové v lese (učebnice strana 43).

VLASTIVĚDA
- Hodiny budou nahrazeny samostatnou prací – projektem.
PROJEKT CESTOVNÍ KANCELÁŘ
- Každý žák si vybere jedno místo v České republice a vytvoří plakát – zájezd na jeden den.
- Může se jednat o město, hrad, zámek či jinou památku.
- Plakát má zákazníky nalákat. Proto musí být upravený a na pohled lákavý.
- Plakát bude obsahovat:

1. Název zájezdu.
2. Místo, kam se pojede.
3. Cenu zájezdu.
4. Datum a čas odjezdu/příjezdu.
5. Způsob dopravy.
6. Důvod, proč bychom se na zájezd měli přihlásit.
7. Jak se můžeme na zájezd přihlásit.
8. Fotografii či kresbu vztahující se k místu.

- Nevadí, pokud bude na plakátu něco navíc.

- Tento projekt je známkovaný a bude zaslán jako fotografie 
nejpozději do pátku 22. 1. 2021. 


