
Práce na týden od 14. do 17.4.

ČJ

Téma – přísudek několikanásobný, přísudek rozvitý

Zopakovat učivo o několikanásobném a rozvitém podmětu a odvodit několikanásobný a rozvitý 
přísudek.

- Přehledně druhy přísudků https://www.pancelcino.cz/prisudek-nerozvity-rozvity-a-
nekolikanasobny/ Odvodil jsi správně?

- Učebnice str. 128 pročíst cv. 1, žlutý rámeček přepsat do sešitu

- Učebnice str. 129 pročíst cv. 1, modrý rámeček zapsat do sešitu

- Pracovní sešit str. 30

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/33   - zapakovat podměty, udělat i část s přísudkem

Procvičit druhy přídavných jmen zde https://www.skolasnadhledem.cz/game/4070

Čítanka - další dva texty

- Bílý tesák  99-101

- Tanec kolem vlků 102

……………………………………………………………………….

IVP  (individuální vzdělávací plán)

opakování

- Pravopis podstatných jmen hrou 35

Pravopis vyjmenovaných slov lze procvičovat zde https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-
slova-mix

Čtení - pracovní sešit další dva texty.

M

Téma – desetinné číslo, zlomek

- Pracovní sešit str. 27, 28

- Počtářská chvilka 63 - 65
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……………………………………………………….

IVP

Opakování body, úsečky, kolmice, rovnoběžky a počítání v oboru 0-100.

Doporučené rozvržení práce

Úterý 14.4.

ČJ

Zopakovat učivo o několikanásobném a rozvitém podmětu a odvodit několikanásobný a 
rozvitý přísudek.

- Pročti si přehled přísudků https://www.pancelcino.cz/prisudek-nerozvity-rozvity-a-
nekolikanasobny/ Odvodil jsi správně?

- Učebnice str. 128 pročíst cv. 1, žlutý rámeček přepsat do sešitu

Čítanka - Bílý tesák  99-101

Středa 15.4.

ČJ

- Pracovní sešit str. 30 cv. 1, 2 (několikanásobný přísudek)

- Procvičit druhy přídavných jmen zde https://www.skolasnadhledem.cz/game/4070

M

- Počtářská chvilka 63

- Pracovní sešit str. 27

Čtvrtek 16.4.

ČJ

- Učebnice str. 129 pročíst cv. 1, modrý rámeček zapsat do sešitu

- https://www.skolasnadhledem.cz/game/33   - zapakovat podměty, udělat i část s 
přísudkem
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M

- Počtářská chvilka 64

- Pracovní sešit str. 28 cv. 6

……………………………………………………..

Pátek 17.4.

ČJ

- Pracovní sešit str. 30 cv. 1 - 3

Čítanka -  Tanec kolem vlků 102

M

- Počtářská chvilka 65

- Pracovní sešit str. 28 cv. 7, 8


