Moji milí, moc Vás všechny zdravím. Tento týden bude opakovací a lehce oddechový. Vím, že je pro
Vás obtížné pracovat v takové míře doma, ale musíme to vydržet.

Pondělí 30. března
Český jazyk
Učebnice str. 66 – přečíst Citoslovce
str. 66 cvičení 1 přepsat do sešitu ČJ
Pracovní sešit str. 12
Matematika
Do školního sešitu napsat všechny násobky 1 – 10 ( jeden řádek násobky 1, druhý řádek násobky 2, ..)

Prvouka
Učebnice str. 45 – přečíst a do sešitu zápis
Zápis:
Užitkové rostliny
= rostliny, které lidem poskytují potravu. Jsou to ovocné stromy a keře, zelenina a polní plodiny.
1. Ovocné stromy a keře – meruňka, třešeň, rybíz, angrešt
Obrázek.
2. Zelenina – pažitka, okurka, kedluben, paprika
Obrázek.
Pracovní sešit str. 48

Úterý 31. března
Český jazyk
Do sešitu ČJ vypsat všechny slovní druhy a ke každému napsat alespoň dva příklady
Př. : Podstatná jména – kočka, teta, ..
Matematika
Pracovní sešit str. 10

Středa 1. dubna
Český jazyk
Učebnice str. 67 – přečti si, jak správně má vypadat telefonický rozhovor a zavolej svému kamarádovi
nebo někomu z rodiny. Pokud budete chtít a rodiče Vám půjčí svůj telefon, můžete v tento den
zavolat i mně.
Matematika
Učebnice str. 20 cvičení 1, 2 – slovní úlohy přepsat do sešitu M (zápis, výpočet, odpověď)

Čtvrtek 2. dubna
Český jazyk
Zopakuj si ústně všechny řady vyjmenovaných slov (učebnice str. 30 – 54, 73 – 93)
Opakování vyjmenovaných slov na www.skolakov.eu

Matematika
Učebnice str. 20 cvičení 4 přepsat do sešitu M

Prvouka
Učebnice str. 46 – 47 – přečíst a zápis do sešitu
Zápis:
3. Polní plodiny
= užitkové rostliny pěstované na polích. Jsou to obilniny, okopaniny, luskoviny, pícniny, olejniny a
textilní plodiny.
A) Obilniny – obilí (pšenice, oves, ječmen, žito) a kukuřice
Obilniny pěstujeme pro jejich plody – obilky
B) Okopaniny – lilek brambor, řepa cukrovka
Lilek brambor pěstujeme pro dužnaté hlízy – brambory. Řepu cukrovku pěstujeme pro dužnatý kořen
– bulvu, z té získáváme cukr.
C) Luskoviny – fazol, hrách, čočka, sója

Plodem luskovin je lusk.
D) Pícniny – jetel a vojtěška
Pícniny se používají ke krmení hospodářských zvířat.
E) Olejniny – slunečnice, řepka olejka
Ze semen se získává olej.
F) Textilní plodiny – len
Pěstujeme pro výrobu látek, ze kterých se šijí oděvy.

Pátek 3. dubna
Český jazyk
www.skolakov.eu – opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů

Matematika
Učebnice str. 20 cvičení 5 přepsat a vypočítat do sešitu M

Anglický jazyk v příloze

