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Cíl, čeho má být dosaženo

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)
Učebnice

117 - 119

Zelený sešit
„Vyjmenovaná
slova“

Cokoliv, co
nemáš
hotové

Cíle jsou:
- umět ve větě určit spojovací
výrazy a vědět, že jde o spojky,
zájmena nebo příslovce
- zvládnout psaní různých typů
přímé řeči
- psát čárky v souvětích, vědět o
spojkách, před kterými se čárka
nepíše

Pečlivě si pročti všechno v učebnici, čím tmavší oranžová
bublina, tím důležitější sdělení!
Do sešitu udělej následující cvičení:
117/2,3 – jde o jedno souvětí a různou práci s ním
118/3
119/5,6

Zájemci o knihy za zvýhodněné ceny mohou využít následující nabídky: https://www.bookni.si nebo www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy
Nabídka je obměňována.
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Matematika Učebnice

PS A

89 - 90

Cílem je sčítat a odčítat zpaměti i
písemně v oboru do 1 000 000.
Odhadnout výsledek.

75

Procvičení učiva

Cvičení si můžeš napsat do sešitu – nebo ústně s rodiči.
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70 - 71

Cílem je opakování přítomného času
prostého a opakování časových
předložek.

Nejdřív si napiš a nauč se slovíčka.
V 1. cvičení:
- v modrých páscích jsou různé aktivity, pročti si je, ověř si, že
rozumíš, co se v nich píše, případně si je přelož za pomoci
slovníčku
- vyber si aktivity, které se týkají Tebe a Tvého dne
- seřaď je ve správném pořadí (ráno – dopoledne, odpoledne,
večer)
- vytvoř z nich věty (doplň podmět „I“ – např.: I play a
computer game. In the evening I help my Mum.
- věty si napiš – sestav svůj IDEÁLNÍ DEN z nabízených
aktivit.
Ve 3. cvičení máš předložky in, on, at, které se pojí s různými
časovými událostmi. Nejlepší by bylo tabulku si opsat nebo
ofotit a vyvěsit si ji někde u Tvého pracovního místa.
Musíš vědět, že předložka in se pojí s letopočty, měsíci,
ročními obdobími a některými částmi dne. Předložka on se pojí
se dny – tedy jejich názvy, nebo jiným určením např. datem.
Předložka at se pojí s určením času a s dalšími výrazy, které
máš v tmavě zeleném poli.
Ve 2. cvičení dáváš k sobě měsíce a aktivity a tvoříš tak vhodné
věty. Například: In January I go skiing. Takže musíš doplnit
předložku in před měsíc a zájmeno I před aktivitu. Větu můžeš
vystavět i obráceně I go skiing in January.
/není to lehké, je to těžké, ale proto to děláme – zakousni se
do toho, brzy budou prázdniny/

Pracovní sešit

70 - 71

Cílem je procvičit si probranou lekci.

Vše si čti nahlas, ať procvičíš výslovnost.
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Cílem je dozvědět se, jaké plodiny se
pěstují a jaká hospodářská zvířata se
chovají na území našeho státu.

Pracovní sešit

42

Procvičení učiva

Zápis do sešitu:
ČESKÁ REPUBLIKA
Zemědělství
Plodiny: obiloviny (pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice), brambory, cukrem řepa, olejniny (řepka), len, chmel, ovoce, zelenina, vinná réva.
Hospodářská zvířata: skot, prasata, drůbež
https://skolakov.eu/
www.onlinecviceni.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://junior.rozhlas.cz/

