
UČIVO 23.- 27.3.

ČESKÝ JAZYK

Pondělí:
1) zopakovat si druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací) a jak jistím, o jaký druh se 
jedná.
2) učebnice str.70 - přečíst si modrou definici → přídavná jména tvrdá mají vzor mladý !!!
- přečíst si tabulku skloňování, pozorovat y/i
učebnice str.71 – přečíst si modrou definici  → u tvrdých př. jmen píšeme y kromě 1. a 5. pádu 
mn.čísla rodu mužského životného a v 7.pádě mn.č. je koncovka -ými

ZJEDNODUŠENÍ => TO SI HLAVNĚ PAMATUJ:
příklad: vnímav__ žák …......jaké y/i ???
a) určím si druh př. jména (tvrdé, měkké, přivlastňovací)
vnímavý muž, vnímavá žena, vnímavé dítě → mění se koncovka → tvrdé př. jméno
b) uvědomím si vzor
vzor mladý
c) vzor dosadím místo přídavného jména a jaké y/i slyším, to napíši
vnímav__ žák → mladý žák → napíši y

3) učebnice str. 71/2 ústně
4) PL str.3/1,2

Úterý:
1) zopakovat si postup při určování y/i u přídavných jmen
2) PS str.16/1
3) PL str.5

Středa:
1) zopakovat si, v jakých případech píšu „i“ u tvrdého vzoru mladý (viz str.71)
2) učebnice str.71/3 ústně
3) PL str.8/11

Čtvrtek:
1) učebnice str.71/4 ústně
2) PS str.16/2,3
3) učebnice str. 71/5a písemně

Pátek:
Četba vlastní knížky 



MATEMATIKA

Úterý:
1) PS str.16/4,6
2) učebnice str. 42 přečíst růžovou definici o porovnávání desetinných čísel
- začínáme porovnávání čísel před desetinnou čárkou (jednotky, desítky ….) 
- dále porovnáváme čísla za desetinnou čárkou (desetiny, setiny ….)
př. 5,40 ___   5,30
a) porovnám jednotky → 5 = 5
b) porovnám desetiny → 4 > 3 => už vím, že 5,4 > 5,3

př. 21,13 ___  21,1
a) porovnám čísla před des. čárkou → 21 = 21
b) porovnám desetiny → 1 = 1
c) porovnám setiny 3 > 0 => už vím, že 21,13 > 21, 1
(tam, kde není na desetinných místech číslo, můžeš si doplnit nulu →  21,1 = 21,10)

3) učebnice str. 42/ 3,4,5
4) PS str.27/8,9,10

Středa:
1) učebnice písemně str. 43/12 – první 2 příklady
2) učebnice ústně str. 43/ 6,7,8 (první sloupeček),9
3) PL str. 7/1,2,3,4

Čtvrtek:
1) přečíst růžovou definici v uč. na str.44
2) ústně uč.str. 44/2,3,4,5
3) PL str. 7/5,6,7,8,9

Pátek:
1) PS str.16/5,7  str.17/8

PŘÍRODOVĚDA

1) učebnice přečíst str. 48, 49
2) PL str. 3/16,8,9

VLASTIVĚDA

Liberecký a Královéhradecký kraj – výpisky, mapka
- online učebnice NŠ


