
11.3.2020 
 
 
Český jazyk 
 
NŠ 69/9a - přivlastňovací příd.jm. - vypiš do ŠS  
 
Skloňování příd.jm. tvrdých - NŠ str.70 - ústně 
 
Koncovky příd.jm. tvrdých 
- vypsat modrý rámeček do ŠS a naučit se 
 
NŠ 70/1 - ústně 
       71/5a do ŠS 
 
dú NŠ 71/3a 
 

  



12.3.2020 
 
Český jazyk 
 
do sešitu DIKTÁTY -  ALT 80/3 + podtrhnout určitá slovesa 
PS 16/1, 3 
NŠ 71/4 - první 3 řádky do ŠS 
 
dú 10 přídavných jmen + podst.jm. (sešit DÚ) 
 
Matematika 
 
násobilka 
SPN 68/20 do ŠS 
         69/25 - první řetězec do ŠS 
             /26 - první příklad z prvního a druhého sloupečku do ŠS 
             /21 - růžový sloupeček - první 2 př. do ŠS - zn. 
PS 32/2  
 
dú SPN 68/21 - bílý sloupeček (sešit DÚ) 
 
Přírodověda 
 
uč. str. 46 Třídění živých organizmů 
- přečíst 
- vypsat:     Člověku užiteční                                         Člověku škodí 
                     jeden obrázek dle svého výběru             jeden obrázek dle svého 
výběru             
                    
                    Z -  zajímavosti o rozdílech mezi živými organizmy 
                    - zapsat + jeden obrázek 
 
 
Český jazyk 
 
čítanka NŠ str. 40 - 41 přečíst 
 
sešit ČTENÍ: odpovědět na otázky: Kam chtějí jít děvčata chytat ryby a proč? 
                                                                  Jaké vybavení potřebují na chytání ryb? 
 

 

 

 

 

 

 



 

13.3.2020 
 
Český jazyk 
 
ŠS - napiš ob řádek, nadepiš slovní druhy a podtrhni základní skladební dvojice 
 
Strýc nám někdy ukazuje hvězdy. Cestou na kopec si vypravujeme o umělých 
oběžnících a vesmírných kometách. 
 
NŠ 71/4 -  4. - 7.ř. do ŠS 
PS 16/4 
 
dú ALT 95 (-96!)/8 - napiš celý jídelníček a podtrhni příd.jm. dle návodu 
 
Geometrie 
 
Obvod čtverce 
výpisky  SPN str. 125 - rámeček nahoře  
+ 125/1 - dva způsoby výpočtů 
SPN 125/2 a, c, e - do ŠS 
                 /4 do ŠS 
                 /5 do ŠS 
PS 45/2 
           4 
       46/5 
            8 
 
Zeměpis 
 
Evropa - sjednocující se světadíl 
 
uč. str. 45 vypiš do ŠS a snaž se zapamatovat: 
státy východní Evropy: (10 států) 
státy severní Evropy: (5 států) 
státy střední Evropy: (6 států) 
státy západní Evropy: (7 států) 
státy jižní Evropy: (4 státy) 
 
+ list: poloostrovy, ostrovy, sousední světadíly 
   pracuj s mapou - příloha učebnice 
   - nalepit do ŠS 
 
PS 35/1 (nahoře na stránce) 
 


