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Matematika Učebnice

Početníček
 
 

 

68 ,69

37,38

 Vyvození dělení 
dvojciferného čísla 
jednociferným  
číslem 2, 3, 4, 5 se 
zbytkem  .

Procvičení nového 
učiva.

Odkazy  na vyvození

https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0

https://www.youtube.com/watch?
v=fc3VhzFsDCk#utm_content=organic&utm_term=dělení se 
zbytkem&utm_medium=hint&utm_source=search.sez

Pracovní 
sešit

87,88 Procvičení nového 
učiva.

https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0
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Český 
jazyk

Učebnice 87
89
90

Opakování slovních druhů.
Kategorie u podstatných jmen – rod
- číslo

 Do cvičného sešitu napsat str 90 / 4, včetně podtržení.

Ps –

Písanka

Ps – 
Vyjmenovaná 
slova

Čítanka

48, 49, 50

36, 37

20 / c, d, e,f
24 / 
dokončit 
stránku

120- 121

Procvičení nového učiva.

Procvičování vyjmenovaných slov.

Plynulé , uvědomělé čtení. Do cvičného sešitu napiš úkol 4.
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Člověk a 
jeho svět

Učebnice 61
62

Houby, stavba těla.
Živočichové.

Do sešitu si nakresli obrázek houby a popiš jej jako na str. 61.

Pracovní sešit 49,50

Zápisy do sešitu ČAJS :

Zápis si můžeš stáhnout a vlepit ,jinak opsat.
 Houby
- nepatří mezi rostliny, nemají zeleň listovou
- jedlé, nejedlé / smrtelně jedovaté /
- živiny získávají z odumřelých částí živých organismů
- rozmnožují se výtrusy nebo podhoubím
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Anglický 
jazyk

Učebnice 56 - 57 Cílem je použít znalosti nové slovní 
zásoby k přečtení komiksu

Slovíčka dole si přečtěte před tím, než se pustíte do čtení 
komiksu. Nemusíte si je psát ani se je učit. Slouží 
k porozumění textu. 
Komiks si nejdřív prohlédněte, odhadněte, o čem asi bude.
Potom si ho několikrát přečtěte až do úplného porozumění.

PS 56 - 57 Cílem je procvičení učiva Theme 5 Pokuste se o všechna cvičení. Pokud chcete zkontrolovat, 
zašlete fotokopii na můj e-mail.

PRŮBĚŽNĚ SI OPAKUJTE SLOVÍČKA OD ZAČÁTKU UČEBNICE.


