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Matematika Učebnice 59,60 Písemné sčítání a odčítání 
trojciferných čísel v oboru do 1 000 
s přechodem přes desítku. Zopakování 
zaokrouhlování na stovky. Orientace 
v tabulce, práce s daty. Procvičení 
odhadu sčítání.

Úkoly z učebnice vypracovat  do svého cvičného sešitu, který 
si žák založí , a který po návratu do školy předloží ke kontrole. 
Úkoly označit stránkou a číslem .

Pracovní sešit 71,72,73 Písemné sčítání a odčítání troj. čísel 
v oboru do 1 000, procvičování, práce 
s daty.

Zautomatizování písemného sčítání a odčítání.
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Český jazyk Učebnice 60 Procvičování vyjmen. a příbuzných 
slov po S. 

Cvičení 1,2,3 napsat do svého cvičného sešitu. Na Pc 
procvičovat dosud probraná vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S 
např. na stránce ŠKOLÁKOV. Zautomatizovat řady vyj.slo.

Písanka
Čítanka

14
82,83

84

Plynulost čtení, vyhledávání rýmů 
v textu.

Bajka  Do cvičného sešitu vypracovat stručně úkol 1 a 2.
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Člověk a 
jeho svět

Učebnice 44,45 Měření délky, objemu. Zavedení 
pojmu měřidlo, veličina.  
Mezipředmětový vztah s matematikou.

 Zautomatizování převodu jednotek délky. Seznámit se 
s jednotkami objemu / ml, l, hl/ . Zavést pojmy odměrný válec 
odměrka. 

Pracovní sešit 37 Zautomatizování nového učiva,poznat a umět používat zkratky 
základních jednotek.

Zápisy do sešitu ČAJS

                                           Přírodniny
- živé  - přijímají potravu, vylučují, rostou, pohybují se...

- člověk, rostliny, zvířata

- potřebují k životu neživou přírodu

- neživé  - nepřijímají potravu, nevylučují, nepohybují se,..

- vzduch, horniny, voda,



Vlastnosti látek

Látky mohou být tvrdé / kov/ nebo měkké /  látka /
                            sypké / písek/ , jednolité / kámen/
                           průhledné , / sklo/, neprůhledné / dřevo /
                           hořlavé, nehořlavé, rozpustné, nerozpustné.
Látky mohou měnit své vlastnosti.  LED / skupenství pevné /  VODA  / skupenství kapalné /  PÁRA  /skupenství plynné /

           
 
        
        Veličiny
      Jsou vlastnosti látek,které lze změřit / délka, hloubka,šířka, výška, objem,hmotnost, teplota, čas /

        Délka
Měřidlem délky je metr / krejčovský, skládací, pásmo /.
Základní jednotka je 1m  ,další jednotky - mm, cm, dm, km

        Objem
Měřidlem objemu je odměrný válec, kádinka.
Základní jednotka je je 1 litr / l/, další jednotky – mililitr / ml /, hektolitr / hl /
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Anglický 
jazyk

Učebnice Procvičování  dosud probraných 
slovíček a frází.

Zautomatizovat dosud probraná slovíčka a fráze, upevnit 
písemnou formu.

Pracovní sešit


