
Učivo na:  pondělí 19.10  až  pátek 23.10.  

(pokud nestihnete – dodělat si do 26. a 27.10.) 

 

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

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

______________________________________________________________________________ 

Český jazyk: str. 28+31 /část  rozebereme na Teamsech on-line/ 

Učebnice  str. 28/1  

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

 

Učebnice  str. 28/2 

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

2. NAPÍŠÍ ho do ČJ1 od začátku po slimák (1. až 4. řádek) 

 

Učebnice  str. 28/3  

1. ÚSTNĚ -  SLOVO MELE NAHRADÍ JINÝM PODOBNÝM SLOVEM podle nápovědy 

 

Učebnice  str. 29/7 

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

2. NAPÍŠÍ ho do ČJ2 od začátku po rozvzlykala  (1. až 4. řádek) 

 

28/4 a+b+c =  uděláme na Teamsech on-line 

29/8 b+c = uděláme na Teamsech on-line 

 

Učebnice  str. 29/9 

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

2. NAPÍŠÍ ho do ČJ1 od začátku celé (berte slova z červené nabídky) 

 

Učebnice  str. 30/10 + a,b 

1. podle přehledu slovních druhů si určí jejich číslo /5155551112511/ 

 

Učebnice  str. 30/12 

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

2. NAPÍŠÍ ho do ČJ2 od začátku po žaludek  (1. až 4. řádek) 

 

Učebnice  str. 30/13 

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

POZOR !!! píšeme ě=když OB- nejde oddělit!    ob-ěd  NEJDE! 

                    píšeme je=když OB- jde oddělit!   ob-jezd   JDE!    (ná/jezd, v/jezd, pří/jezd) 

 

Učebnice  str. 30/14 

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



2. NAPÍŠÍ ho do ČJ2 od začátku celé (1. až 3. řádek)) 

Učebnice  str. 31/1 e)+f) 

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

 

Učebnice  str. 31/2 a)+b) 

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

 

Učebnice  str. 31/4 

1. podle přehledu slovních druhů si určí jejich číslo /355511155511/ 

 

 

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

Čítanka= číst si tyto strany: 35, 37-39,  40,  41-44  

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

 

Matematika: (jen tyto příklady) 

Učebnice  str. 30/ 4 + 5 – jen si to přečti a popřemýšlej ! 

2963 = 2T, 9S, 6D, 3J = číslo se rozdělí na jednotlivé řády 

 

Učebnice  str. 30/6  – jen si přečti a řekni napsaná čísla! 

Učebnice  str. 31/7+8 – jen si správně  čísla vyjmenuj podle zadání ! 

Učebnice  str. 31/9 – jen si přečti a přemýšlej! 

Učebnice  str. 31/10  celé – zapiš si do MA1! 

Učebnice  str. 31/13  jen 1. až  6.příklad – zapiš si do MA2! 

Učebnice  str. 31/14  – jen si přečti , popřemýšlej a ukaž si na číselné ose ! 

Učebnice  str. 32/17  – jen si přečti počítej zpaměti ! 

Učebnice  str. 32/20  – jen si přečti čísla zadaná šipkou na ose 1. jeden dílek = 100 ! 

                                                                         na ose 2. jeden dílek = 10 !   

POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL 

Učebnice  str. 33/1+2+3  – jen si přečti , popřemýšlej a řekni jak příklad bude správně ! 

Učebnice  str. 33/4  – celé – zapiš si do MA1 = seřadíš čísla potom podle  velikosti! 

Učebnice  str. 33/5  – celé – zapiš si do MA2 = písemné dělení – procvič si! 

Učebnice  str. 34/12+13  – celé – ÚSTNĚ SI ŘEKNI DOLNÍ VÝSLEDKY ! 

 

SČÍTÁNÍ  AODČÍTÁNÍ ZPAMĚTI DO 10 000 

Učebnice  str. 36/1+2+3  – celé – ÚSTNĚ SPRÁVNÉ  VÝSLEDKY ! 

Učebnice  str. 36/5  – celé – ÚSTNĚ SPRÁVNÉ  VÝSLEDKY !  (ověřit správnost můžeš potom na kalkulačce ) 

Učebnice  str. 36/6  – celé – zapiš si do MA2! (ověřit správnost můžeš potom na kalkulačce ) 

Učebnice  str. 36/9  – celé – zapiš si do MA2! (ověřit správnost můžeš potom na kalkulačce ) 

Učebnice  str. 37/10  – celé – zapiš si do MA2! (ověřit správnost můžeš potom na kalkulačce ) 

Učebnice  str. 37/13  – celé – zapiš si do MA2! (ověřit správnost můžeš potom na kalkulačce ) 

Učebnice  str. 37/18  – celé – zapiš si do MA2! !! 1 km = 1000 m !! 



Učebnice  str. 38/20  – celé – zapiš si do MA2! !! 1 kg = 1000 g !! 

Učebnice  str. 38/23  jen  1. až  6.příklad – zapiš si do MA2! 

Učebnice  str. 38/28  – celé – zapiš si do MA2! (ověřit správnost můžeš potom na kalkulačce ) 

 

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

Geometrie: 

Učebnice  str. 29/2+3+5 narýsuj  si do MA-Geometrie  podle zadání 

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

ČJS: 

učebnice: Rozmanitost přírody 

pročíst si 18 +19 

do sešitu ČJS – příroda zepředu 

Napsat  text  KE KAŽDÉMU PTÁKOVI 2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ : 

 

              LESNÍ PTÁCI 

Datel černý: 

2-3 VĚTY – CO JE O NĚM ZAJÍMAVÉ 

Jestřáb lesní: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

Kukačka obecná: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

Sojka obecná: 

2-3 VĚTY – CO JE O NÍ ZAJÍMAVÉ 

                                                  + jednoho si vyber a nakresli 

………………. 
učebnice: Naše vlast 

pročíst si  str. 14 a 15 

(zápis s mapkou si uděláme potom až 2.11. ve škole !) 

 

 


