
25.5. – 29.5.2020 – pondělí 

Český jazyk 
 
Zájmena vztažná 
 
NŠ str. 99 - rámeček do ŠS  
NŠ 99/13 - ústně 
           14 - ústně, poté 6 prvních souvětí do ŠS 
 
PS 35/1 (dole) - pošli zpět 
 
 
Matematika 
 
Desetinná čísla - porovnávání 
 
SPN str. 98/rámeček - vysvětlení 
ALT (2.díl) str. 42/1,2 - vysvětlení 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0  (porovnávání desetinných čísel) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc  (porovnávání desetinných čísel) 
 
SPN 98/10 - do ŠS 
 
 
Přírodověda 
 
Péče o kůži 
 
uč. str.61 – přečíst 
 
PS 30/1, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0
https://www.youtube.com/watch?v=9bhp3o5V-xc


26.6.2020 – úterý 

Český jazyk 
 
Zájmena neurčitá 
 
NŠ str.100 - ŠS zapsat rámeček 
NŠ 100/15 - do ŠS 
 
PS 36/1 (nahoře) 
 
 
Matematika 
 
Desetinná čísla - porovnávání 
 
SPN 98/11 - ústně 
             12 - do ŠS 
 
PS 27/8 - pošli zpět 
           9 
 
 
Dějepis 
 
Válečná a poválečná léta 
- opakování 
 
PS str.18 
 
 
Český jazyk 
 
Slohová výchova 
str. 30/1 c, d 

 

27.5.2020 – středa 

Český jazyk 
 
Zájmena záporná 
 
NŠ str. 100 - rámeček do ŠS 
NŠ 100/17,18 – ústně 
 
PS 36/1 - pošli zpět 
           2 
 
 



28.5.2020 – čtvrtek 

 

Český jazyk 
 
Skloňování osobních zájmen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j0sOznPW374  (skloňování osobních zájmen - 
vysvětlení) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI   (mě x mně) 
 
NŠ str. 101 rámeček JÁ, TY, SE 
      str. 102 rámeček - tvary zájmena JÁ 
 
NŠ 101/1 - ústně 
      102/3 a - ústně 
      102/4 - ŠS  
 
Matematika 
 
Sčítání desetinných čísel 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU  (sčítání a odčítání desetinných 
čísel - vysvětlení - soustřeďte se zatím pouze na sčítání) 
 
PS 28/1, 2  
           3 - pošli zpět 
 
 
Přírodověda 
 
Smyslová soustava 
 
uč. str. 62 - přečíst a vypsat (3 sloupečky) do ŠS 
 
smysl                  smyslový orgán              zajímavost 
                             (namalovat) 
 
PS str.32 
 
 
Český jazyk 
 
Slohová výchova 
str. 31/2 - 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0sOznPW374
https://www.youtube.com/watch?v=dFhOVdd_ScI
https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU


29.5.2020 – pátek 

 

Český jazyk 
 
Sebou, s sebou 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cw-RIKbd_dU  (vysvětlení sebou, s sebou) 
 
NŠ str. 103 rámeček 
 
NŠ 103/7, 8 - ústně 
PS 37/1, 2, 3 
 
 
Geometrie 
 
Povrch kvádru 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3QDYr-FcRYY  (povrch kvádru - výpočet) 
 
SPN str. 134 - žlutý rámeček + příklad pod rámečkem  
 
SPN 135/3 a - do ŠS 
 
 
 
Zeměpis 
 
Podnebí 
 
uč. str. 60 – přečíst 
 
PS 43/1, 2 a 
      44/2 b, c 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cw-RIKbd_dU
https://www.youtube.com/watch?v=3QDYr-FcRYY

