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Matematika Učebnice

Početníček
 
 
Pracovní sešit

72, 73

41

91,92

Procvičování dělení se zbytkem 
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Český 
jazyk

Učebnice 94, 95 Slovesa - rozlišovat osobu, číslo ,čas.  Přečíst si poučky o slovesech.
Do cvičného sešitu si opiš modrou tabulku na str. 94 

Stále procvičuj  rod , číslo , pád u podstatných jmen.

Ps 

Písanka

Čítanka

53, 54, 55

40, 41

129-130

Procvičení nového učiva.

Vymýšlení slov protikladných. Tvoření
oznamovacích vět. Procvičení slovní 
zásoby.

Plynulé , uvědomělé čtení. Do cvičného sešitu splň úkol na str. 130 / 1, 2.



Předmět Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující                                                      Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Člověk a 
jeho svět

Učebnice 65

66

Obojživelníci – stavba  těla, způsob 
života.

Plazi- stavba těla, způsob života.

Zápis učiva stáhnout a nalepit  či opsat.

Pracovní sešit 53,54 Procvičení učiva

Zápisy do sešitu ČAJS :

Obojživelníci

- ocasatí ( čolek, mlok)
- bezocasí ( žáby )
- vývoj žáby začíná ve vodě

vajíčka, pulci – dýchají žábrami
pak dospělý jedinec žije z části na souši

- dýchá plícemi a kůží , zdržuje se ve vlhku
- potrava : masožravci ( hmyz )
- ochrana- jedové žlázy ( ropucha, mlok)
- někteří jsou chránění 



Plazi

- ještěrky, hadi 
- dýchají plícemi
- rozmnožují se vajíčky, o mláďata se nestarají
- potrava: ještěrky  hmyzem  

               hadi drobnými obratlovci ( myši,ještěrky)
- ochrana : zmije – jedové zuby

                ještěrky se v nebezpečí zbavují ocásku
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Anglický 
jazyk

Učebnice 60 - 61 Cílem je tvořit otázky se slovesem 
HAVE  GOT a rozšířit si slovní zásobu
na téma „PETS“

Nejprve si napište a naučte se slovíčka na s. 61, pak všechna 
ostatní cvičení z obou stránek.

Cv. 3 je píseň, tak si přečtěte několikrát jako básničku nahlas

PS 60 - 61 Cílem je procvičení učiva.

PRŮBĚŽNĚ SI OPAKUJTE SLOVÍČKA OD ZAČÁTKU UČEBNICE.
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VČ květina - Zkus si vyrobit květinu, jakou máš na obrázku.
- Vymysli si postup, kterým ji vyrobíš.
- Pokud bys chtěl/chtěla, můžeš si do zadní strany připevnit 
zavírací špendlík a vytvořit si tak odznak – květinovou ozdobu.
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HV Masožravá květina a cvrček
https://www.youtube.com/watch?v=0uXviVka4-8


