
UČIVO 30.3. - 1.4.

ČESKÝ JAZYK

Pondělí:
1) PS 16/4, 17/5
2) učebnice ALTER ústně str. 94/2
3) písemně str. 94/4

Úterý:
1) PS str. 17/6,7
2) uč. ALTER str. 95/ 5 písemně (pozorně si přečti zadání, máš to převést do množného čísla!)

Středa:
1) PL str.40
2) uč. NŠ str. 72 nastudovat modrou definici
3) písemně str. 72/ 6 – koukat se při tom do modré definice na změny v hláskách!

Čtvrtek:
1) PL str. 41
2) písemně uč. NŠ str. 72/7

Pátek:
1) Poprosit někoho doma, zda by ti nenadiktoval diktát z PS str.17/8 – zkus si ho pak podle PS sám 
opravit  a oznámkovat :)
2) PL str. 4

MATEMATIKA

Úterý:
1) uč. str 48/1 prostudovat pozorně včetně růžové definice + přečíst na str. 49 modrý rámeček!
Určitě si pustit:
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs 
https://www.youtube.com/watch?v=4Fz7kzFpMX0 

Vždy sčítej desetiny s desetinami, setiny se setinami.
př. 0,54+0,23 = (0,5+0,2) + (0,04+0,03) = 0,7+0,07 = 0,77
Při sčítání přes desítku si můžeš pomoci viz. modrý rámeček na str.49
0,35 + 0,46 = 0,81   →    35 setin + 46 setin = 81 setin a to je 0,81  (u setin se posouvám o 2 místa 
zprava.  Setina = 100 → 2 nuly →  2 místa)
0,7 + 0,5 = 1,2   →   7desetin + 5 desetin = 12 desetin  a to je 1,2 (u desetin se posouvám o 1 místo
zprava. Desetina = 10 → 1 nula → 1 místo)

Písemné sčítání je jednoduché. Musíš pouze dodržet řády a čísla si pod sebe správně napsat !

2) PS str. 28/1
3) písemně uč.str. 48/2,3

Středa: 
1) uč. str. 48 dole nastudovat růžovou definici
2) písemně 48/ 5 – 4 příklady
3) PL

https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs
https://www.youtube.com/watch?v=4Fz7kzFpMX0


Čtvrtek:
1) uč.str. 49 nahoře růžová definice
2) písemně 49/6a, 8, 10 13–2 příklady

Pátek:
1) PS str. 28 dodělat
2) Kdo chce, str. 17/11

PŘÍRODOVĚDA

1) Udělat stručné výpisky ze str. 48-49
2) PL
3) Pokusit se zařadit domácího mazlíčka nebo jiného živočich podle vzoru + vyfotit ho a poslat 
pí.uč na meil :)

Příklad:
Agama vousatá:
a) obratlovec
b) plaz
c) ještěr
d) povrch těla-šupiny
e) potrava – všežravec (listy, ovoce, hmyz, myši)
f) výskyt – Austrálie
g) domácí chov – terárium

VLASTIVĚDA

1) Pardubický kraj, kraj Vysočina – výpisky, mapka
IC cvičení a videa na online učebnici Nová škola


