ZELENÝ TÝDEN
22.02.2021 – 26.02.2021
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.
Vypracuj cvičení 2 v PS na straně 12 a cvičení 1 na straně 13.
Najdi v pokoji tři věci středního rodu a urči u nich vzor (ústně).
Do školního sešitu urči vzory u těchto slov:
slovo, ovoce, slunce, údolí, mýdlo, mládě, cukroví, sítko, blýskání, pole
Vypracuj celou stranu 3 v PS.

MATEMATIKA
-

Zopakuj si řady všech násobků.
Vypočítej písemně do školního sešitu. U prvních dvou proveď kontrolu:
1257 : 9, 548 : 4, 378 : 7, 1275 : 6, 961 : 8, 2854 : 3
Vypracuj cvičení 2 a 4 v PS na straně 7.
Vypracuj cvičení 2 a 3 v PS na straně 8.

ANGLICKÝ JAZYK
-

Zopakuj si všechna slovíčka ze slovníčku.
Ústně řekni tři věty se spojením „I like“ a tři věty se spojením „I don´t like“.
Podívej se na stranu 27 v učebnici. Čti věty.
Zapiš do slovníčku:
fun
[fan]
legrace
boring
[bo:rin(k)]
nudný
exciting
[iksaitin]
napínavý
difficult
[difiklt]
obtížný
mug
[mag)]
hrnek
easy
[i:zi]
snadný
silly
[sili]
hloupý
Ireland
[ai(r)lend]
Irsko
Why?
[wai]
Proč?
Where is it from?
[wot iz it from]
Odkud je to?

VLASTIVĚDA
-

Přečti si kapitolu Středočeský kraj (učebnice strana 45).

-

Zapiš do sešitu:
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Největší kraj ČR.
Krajským městem je Praha.
Řeky v kraji: Vltava, Labe, Sázava.
Památky: Karlštejn, Křivoklát, Konopiště.

-

Přečti si kapitolu Jihočeský kraj (strana 46).
Pusť si video o kraji:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2104-jihocesky-kraj

-

Zapiš do sešitu:
JIHOČESKÝ KRAJ
Krajským městem jsou České Budějovice.
Nachází se zde vodní nádrž Lipno a jaderná elektrárna Temelín.
Památky: Český Krumlov, Rožmberk, Hluboká, Červená Lhota.

Pusť si video o kraji:
https://edu.ceskatelevize.cz/video/2103-stredocesky-kraj

PŘÍRODOVĚDA
-

Přečti si kapitolu 13, která začíná na straně 67.
Vypracuj v PS na straně 24 cvičení 3 a na straně 25 cvičení 4 a 6.

