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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

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

Matematika Učebnice         -                    -                                     -

Pracovní sešit 81,82 Souhrnné opakování
Volné listy slouží k libovolnému procvičování.
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Český 
jazyk

Učebnice 66  Osvojení  části vyjmenovaných slov 
po V – slova s předponou –vy -

 Slova s předponou vy- jsou těžká, je potřeba si vždy určit 
kořen slova . Např. slovo vytahoval,  tah je kořen slova, proto 
vy -  je v tomto případě předpona. Taky si můžeš říci natahoval,
dotahoval, stahoval – dát si tam jinou předponu.

Ale např. slovo vidlička ,zde je kořen slova vidl, proto se tam 
píše vi, protože vi  je v kořenu slova.

Do cvičného sešitu napiš cv. 5

 Na jednom volném listu je přehled psaní vy/ vi, přečti si jej, 
najdi si vždy kořen slov, list si nech jako pomůcku. Další list 
vyplň, zatím jen str. 50/ 2, 3, 4  a vlož do cvičného sešitu.

Ps –

Ps – 
vyjmenovaná
slova
Písanka

Čítanka

43

19

24,25

96,97

Seznámení s římskými číslicemi.
.

Nácvik plynulého čtení.

Celá stránka. Ve  cv. 3 si urči kořen slova ,abys poznal,co je 
slovo s předponou.
cv.   f,  g

str. 24- Hledej 3 kluky a 4 holky
Pokud by sis nevěděl/a  rady  s posledními dvěma řádky na str. 
25, tak je nepiš.
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Člověk a 
jeho svět

Učebnice 52

53

Nerosty a horniny / uvědomit s i rozdíl 
mezi pojmem nerost a hornina./

Půda.    Jak vzniká, půdní druhy. 

Je třeba pochopit, že nerost, kdyby se rozbil na malé kousky, 
tak bude každý kousek obsahovat stejné vlastnosti. Např 
křemen    /    je tvrdý, průsvitný, bílý /
Hornina je ale složena z různých nerostů, proto,
když rozbijeme horninu, jsou v kouscích jiné vlastnosti látek. 
Např – Žula- když ji rozbijeme jsou v kouscích nerosty jako 
křemen, živec, slída a ty mají pokaždé jiné vlastnosti, jak se 
dočteš na str. 52.

Zvětrávání je proces, kdy se nějaká hornina začne rozpadat, 
protože na ni působí tyto vlivy -  Střídání teplot ( v létě horko, 
v zimě mráz způsobí praskliny v hornině ), déšť se dostává do 
praklin ve skále a dále je vymílá, na rozpad působí i vítr, 
dokonce i kořeny stromů rozrušují horninu. Kousky hornin se 
skutálí na zem a zde se dále drobí. 
Aby byla půda úrodná potřebuje hodně humusu. Ten vzniká 
rozkladem uhynulých těl rostlin a živočichů.

Pracovní sešit 42 Procvičení učiva o nerostech , 
horninách.



Zápisy do sešitu ČAJS

 Nerosty

 Jsou látky ,které mají při rozbití stejné vlastnosti –  např. slída, křemen, sůl kamenná, magnetit, živec.

Horniny
Jsou složeny z různých nerostů. Každý kousek má jiné vlastnosti- např. – uhlí, žula, vápenec, pískovec

Půda

Obsahuje  - nerosty, horniny , které se rozpadají vlivem střídání teplot, vody, větru na menší kousky  =  zvětrávání . 
                  -humus – rozklad rostlin a živočichů

Druhy půd-     hlinitá  ( obsahuje hodně humusu, nejlepší na pěstování rostlin )
- písčitá, jílovitá  (  nejsou vhodné k pěstování  )
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Anglický 
jazyk

Učebnice 48 - 49 Cílem je pasivní použití slovní zásoby 
z Theme 4 (My room)v učebnici. 

Žák si přečte komiks, snaží se 
porozumět příběhu.

Slovíčka pod textem není nutné zapisovat si a učit se. Slouží 
pro porozumění textu.

Text si čtěte nahlas.

Pracovní sešit 48 -  49 Opakování Theme 4 – „My room“ Cvičení 1, 4, 5
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HV Jaký je rozdíl mezi umělou a lidovou 
písní?

Zazpívej si lidovou písničku a písničku umělou.
Lidová písnička je ta, u které neznáme autora a dokonce může 
mít občas i různá slova nebo i průběh melodie. Čím to je? Zkus
najít odpověď.
Zazpívej si písničku, která patří do skupiny umělých a zkus ji 
porovnat s písničkami lidovými. Jak najdeš rozdíly?
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VČ Jarní probouzení stromů Vezmi si čistý papír a zkus nakreslit strom, který se na jaře 
probouzí. Takový strom má pupeny a někdy už i květy. Vezmi 
si na to obyčejné pastelky.


