
Učivo na:  středu 14.10 +  čtvrtek 15.10  a  pátek 16.10. 

 

/Protože se má jednat o hlavní předměty, učivo je zadáváno z ČJ -  AJ - MA – ČJS/ 

                                                                             (Anglický jazyk zadá p.u. K. Pekařová) 

 

Český jazyk: str. 26+27 

Učebnice  str. 25/5a 

1. (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní =odůvodní cvičení a) 

2. napíší ho do ČJ1 od  začátku po „ Zbyňkovy boty „ 

 

Učebnice  str. 25/5b 

1. nejprve si přečtou a doplní = odůvodní cvičení b) ROZ - BEZ - POD – NAD – OD – PŘED + y/i !! 

                                                                                                   (předpony   x  předložky) 

2. napíší ho do ČJ2 celé 

 

cvič 6 a7 – ústně (pozor na BY, BYCH, KDYBYCH) 

+ Zopakujte si:  pročíst na poučení 

 

Učebnice  str. 27/8 – vymyslí ke každému slovu 2 slova příbuzná a  napíší do ČJ1: 

být – nebude, zbylo 

bylina – bylinkový, bylinářství 

 

Učebnice  str. 27/9 – nedělat! 

 

Učebnice  str. 27/10 

1. (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní ústně = odůvodní cvičení  

pozor !    chybují  v  hbitě,  bit – paměťový bit = v PC 

 

Učebnice  str. 27/13 

1. (pracují podle tabulky vyjmenovaných slov) přečtou si a doplní = odůvodní cvičení a napíší do ČJ1:  

                                                                                                                                              (jen to správně napíší) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čítanka= číst si str. 26 až 30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Matematika: (jen tyto příklady) 

Učebnice  str. 27/40 do MA1 (závorky nejdříve!) 

Učebnice  str. 27/41 do MA1  slovní úloha – stručně zapsat 

                                                             (odůvodnit   proč nejprve : 4     potom : 7) 

Učebnice  str. 27/42 NE 

Učebnice  str. 28/43 do MA1 slovní úloha – stručně zapsat 



                                                                       (odůvodnit si  proč  : 2) 

 

Učebnice  str. 28/44 do MA1 slovní úloha – stručně zapsat 

                                                                       (odůvodnit  si proč  : 5)   

Učebnice  str. 28/45 do MA1 slovní úloha – stručně zapsat   pozor 2 výpočty   + a  :  

                                                                       (odůvodnit  si proč + a potom  : 2)                                                                                    

 

Učebnice  str. 28/49 do MA1 podle zadání (více možností..) 

Učebnice  str. 28/52 do MA1 podle zadání 

Učebnice  str. 28/54 do MA1 podle zadání 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geometrie: 

za  DÚ / 5 kolmic/ na další list narýsují: 

 

1. různoběžné dvojice přímek /různoběžky/, které se protínají !  - a , b  

                                                                                                                   - k , m  

2.  dvě  kolmé přímky /kolmice/ k sobě  d,v 

                                                                        s,r   

                                                                        o,p     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si 15 +16 + 17 

do sešitu ČJS – příroda zepředu 

Napsat (barevně) tento text : 

 

              LESNÍ ŽIVOČICHOVÉ 

              Býložravci: Srnec obecný, Jelen  obecný 

              ( jedí jen byliny )   

              Všežravci: Prase divoké, Veverka obecná (hlodavec) 

               ( jedí byliny i jiné drobné živočichy )   

              Masožravci: Liška obecná, Kuna lesní, Jezevec lesní 

              ( jedí maso  =  jsou to lovci )   

 

 

(+ nakreslí si pod text 2-3 zvířata podle obrázků z učebnice) 


