
UČIVO 18.5. – 22.5. 

Pondělí 18.5. 

ČJ – Časování sloves – uč. str. 88/tabulka – prohlédněte si, jak se mění tvar sloves nést, psát,    

        sázet, mít při časování.  

        video : https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w  

        uč. 88/1 – vyčasujte do sešitu slovesa pracovat a křičet v čase přítomném 

       PS 2. díl 36/1 – jen sloveso  ZPÍVAT  

M – uč. 100/23  poslední dva sloupečky do sešitu 

        PL 15/1- 4    opakování písemného sčítání 

Písanka str. 25 

Úterý 19.5. 

ČJ –  uč. str. 88 nahoře - časování slovesa BÝT v přítomném čase – naučit se (i psát) 

        PS 2. díl 36/1 – sloveso BÝT 

        PS 2. díl 9/5 – vyberte 4 slovesa, vymyslete věty a napište do sešitu. Slovesa vlnovkou 

        podtrhněte, vypište a určete osobu, číslo a čas. 

M – Dělení se zbytkem číslem 8 

        video : https://www.youtube.com/watch?v=-MWAV8wV5bM  

        uč. 101/25 – do sešitu vypište násobky č. 8 

        uč. 101/26 – hledanou stonožku namalujte 

        uč. 101/27 – vypočítejte první dva sloupečky 

        PS 33/6 

PRV – potrava živočichů – uč. str. 61 

         Zápisky : 1. Býložravci – kráva, srnka 

                          2. Masožravci – šelmy (liška), dravci (orel), dravé ryby (štika),  

                                                       hmyzožravci (krtek) 

                         3. Všežravci – prase, husa 

               PS 52/2,3,4 

https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w
https://www.youtube.com/watch?v=-MWAV8wV5bM


Středa 20.5. 

ČJ – slohové cvičení – PS 2.díl 17/1 – do sešitu nakreslete a popište svého nejlepšího   

        kamaráda (vzhled, postava, barva vlasů, očí, vlastnosti, záliby...)     

        Oblíbené zvířátko bude příště ! 

M – uč. 101/28 – do sešitu vypočítejte pouze 1.část, tabulku přes fólii 

        PS 33/7 ( jen dělení číslem 8) 

Čtvrtek 21.5.   

ČJ – uč.88 – přečtěte si třetí žlutou tabulku 

        uč. 88/2a – napište do sešitu, podtrhněte slovesa vlnovkou a nadepište nad ně osobní   

        zájmena (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) 

        PS 2. díl 36/2 

M – nové učivo : obvod čtverce      video : https://www.youtube.com/watch?v=SHXg45iVlqc  

 

        Vzoreček pro výpočet obvodu čtverce : o = 4 . a  (naučit a napsat do sešitu)       

        Vypočítejte do sešitu obvod čtverce ABCD, kdy délka strany a=6 cm. Nezapomeňte na    

        základní vzorec a jednotky. Čtverec narýsujte do čtverečkovaného sešitu. 

        PL G 1 – u obvodu napište základní vzorec a vypočítejte (list pošlete zpět) 

Pátek 22.5.   

ČJ – uč. 88/2 – od všech sloves ve cvičení utvořte infinitiv a napište do sešitu 

       PS 2.díl 36/3,4 

M – PL 15 – dokončení (pošlete zpět) 

        PS 33/8 – vypočítejte do sešitu 

PRV – uč. 63/ přečíst, prohlédnout si obrázky a napsat a namalovat do sešitu jednu rostlinu  

           a jednoho živočicha, kteří jsou zákonem chránění. 

          PL PRV 3 – opakování živočichů (pošlete zpět) 

             https://www.youtube.com/watch?v=XG_AzJCOHCA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHXg45iVlqc
https://www.youtube.com/watch?v=XG_AzJCOHCA


   

                                           

  

 

 


