RŮŽOVÝ TÝDEN
15.02.2021 – 19.02.2021
ČESKÝ JAZYK
-

Zopakuj si řadu všech vyjmenovaných slov.
Vyjmenuj všechny slovní druhy a u každého uveď příklad.
Vyjmenuj pády podstatných jmen.
Vyjmenuj vzory u všech rodů podstatných jmen.
Najdi v pokoji tři věcí ženského rodu a urči u nich vzor (ústně).
Pamatuj, RŮŽE, PÍSEŇ a KOST jsou měkké vzory – vždy píšeme v koncovkách i/í.
Ústně vypracuj cvičení 1 + a), b), c), d) a cvičení 2 a 3 v učebnici na straně 67.
V pracovním sešitě vypracuj celé strany 11 a 12.
Zapiš do sešitu:
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO
1. pád MĚSTO – 2. pád MĚSTA
1. pád MOŘE – 2. pád MOŘE
1. pád KUŘE – 2. pád KUŘETE
1. pád STAVENÍ – 2. pád STAVENÍ

MATEMATIKA
-

Vypočítej písemně do školního sešitu – u prvních dvou příkladů proveď kontrolu:
1268 + 2568, 5687 – 257, 987 + 3652, 1574 + 1258, 8765 – 1236

-

Vypočítej písemně do školního sešitu:
112 · 25, 687 · 74, 236 · 2, 147 · 5

-

Vypočítej do školního sešitu (i s ocáskem) – u prvních dvou příkladů proveď kontrolu:
96 : 3, 160 : 4, 2464 : 8, 2247 : 7, 1160 : 2

-

V pracovním sešitě vypracuj celou stranu 7 a na straně 8 cvičení 1.

ANGLICKÝ JAZYK
-

Zopakuj si všechna slovíčka ze slovníčku.
Podívej se na stranu 26 v učebnici.
Napiš do sešitu 3 věty o tom, co nemáš rád (I don´t like…) a co máš rád (I like …)
Zapiš do slovníčku:
hobby
[hobi]
koníček
poster
[post(r)]
plakát
key ring
[ki: rink]
kroužek na klíč
stamp
[stemp]
poštovní známka

sticker
badge
comic
What do you like?
What don´t you like?
Do you like …?
Yes, I do.
No, I don´t.

[stik(r)]
[bedž]
[komik]
[wot du: ju: laik]
[wot dont ju: laik]
[du: ju: laik]
[jes aj du:]
[nou aj dont]

samolepka
odznak
komiks
Co se ti líbí?
Co se ti nelíbí?
Líbí se ti … ?
Ano, líbí.
Ne, nelíbí.

VLASTIVĚDA
-

Přečti v učebnici část HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (strana 43).
Pusť si video o našem nejmenším kraji:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1681-kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky

-

Pusť si krátkou pohádku o Praze:
https://www.youtube.com/watch?v=T2Z1IdD3cSc

-

Zapiš do sešitu:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Je nejmenším krajem ČR.
Má přes 1 milion obyvatel.
Sídlí zde prezident republiky, vláda a parlament.
Je zde mnoho historických památek – Karlův most, Pražský hrad, Staroměstský orloj.
Jezdí zde metro.
Je turisty nejvíce navštěvovaným krajem.

PŘÍRODOVĚDA
-

Přečti si kapitolu 12 v učebnici (strana 59).
V pracovním sešitě vypracuj stranu 22 a 23.

