
UČIVO 6.4. - 8.4. a 14. - 17.4.

ČESKÝ JAZYK 6.-8.4.

Pondělí:
1) učebnice NŠ str.73 modrá definice + přečíst skloňování přídavných jmen měkkých – pozorovat 
koncovky.
Přídavná jména měkká se skloňují podle  vzoru jarní. 
Jakmile určíš, že přídavné jméno je měkké → skloňuje se podle vzoru jarní → píšeme vždy v 
koncovkách  „i“. 
2) písmeně 73/1. V sešitu si udělej 2 sloupečky a nadepiš: příd. jména tvrdá, příd. jména měkká. 
Zapisuj do nich slova.   73/2 také písemně
3) PS  str.18/1,2

Úterý:
1) PS str.18/3,4
2) písemně uč.74/3

Středa:
1) PS str.19/5
2) písemně uč.str. 74/4

ČESKÝ JAZYK 14.-17.4.

Úterý:
1) PS str. 19/6,7
2) uč. 74/5a,b

Středa:
1) PL str.44
2) písemně uč.74/6

Čtvrtek:
1) PL str.45
2) písemně uč.ALTER 97/1

Pátek:
1) PL str.5

MATEMATIKA 6.-8.4.

Úterý:
1) PS str.29/7,9,10
(U cvičení 9 nezaokrouhluj. Pokud ale umíš, můžeš. Budeme probírat později)

Středa: 
1) učebnice str.50/1 + růžové definice na stránce
2) písemně uč.str. 50/2,3,5 – (u cv.5 jen 4 příklady)



MATEMATIKA 14.-17.4.

Úterý:
1) uč.str. 51 přečíst definici
U desetinného čísla si můžeš za desetinnou čárku doplnit libovolný počet nul tak, aby se ti písemně  
odčítalo lépe.
Příklad: číslo 3 = 3,0     42 = 42,00
2) ústně str.51/8,12,13
3) písemně str.51/6 – 4 příklady
4) PS str.30/1,2,3

Středa:
1) PS str.30/4,5
2) písemně uč. Str. 51/10,14,15,16

Čtvrtek:
1) učebnice str.52 růžová definice
2) písemně 52/1,2,5,7
3) PS str.29/8

Pátek:
1) učebnice str. 46/1,3,4
2) PS str.51

PŘÍRODOVĚDA

Úterý 7.4.:
1) přečíst v učebnici str. 51 „Člověk – společné znaky s ostatními živočichy“
2)  online učebnice NŠ str. 55/ IC
3) PS str.19 – lze poté zkontrolovat v online učebnici NŠ – Přírodověda 5 nově. Máme pracovní 
sešit od této nové řady učebnic, takže pro kontrolu v PS musíte koukat na PS u této nové učebnice.

Úterý 14.4.:
1) přečíst v učebnici str.52 - „Lidské tělo“
2) PL
Udělat zápisky do sešitu: + nalepit PL

ČLOVĚK

Patří do obratlovců → savci
Společné znaky s ostatními živočichy: dýchá, přijímá potravu, vylučuje odpadní látky, rozmnožuje 
se, roste a vyvíjí se, volně se pohybuje a reaguje na okolní prostředí.

Pátek 17.4.:
1) učebnice str.53,54 „Kostra“
2) PL str.21 (kontrola v online PS Nová škola)

VLASTIVĚDA

Pondělí 6.4.:
1) pročíst si některý ze zbylých krajů – který mě zaujme
2) v online učebnici NŠ na str.34/ IC – test
3) PS str.27

Čtvrtek 16.4.:
1) PS str. 28 – pracovat s mapou nebo s online učebnicí NŠ str. 34/ všechna IC


