Čtvrtek 2.4.
ČJ – Učebnice str. 96/1.
M – Vytvoř svůj e-shop! Na papír o velikosti A4 nakresli oblečení a hračky pro holky i kluky.
To bude tvoje nabídka. Nezapomeň nahoru napsat název ☺ Zboží oceň (napiš k nim cenu
v Kč). Vyber si kamaráda ze třídy a vyber mu oblečení a hry tak, aby nezaplatil víc, než 800
Kč. To zakroužkuj červeně. Pak vyber jiného kamaráda a tomu vyber věci za 1 000 Kč. Dolu
na stránku napiš jejich jména a vytvoř jim účet. Tedy sepiš, kolik utratí a kolik jim zbyde.
Příklad:
Martin 420 + 256 + 35 = 711; 800 – 685 = 115; Martin utratí 685 Kč, zbyde mu 115 Kč.
Pátek 3.4.
ČJ – V malém pracovním sešitě vypracuj ze strany 58 cvičení 1, 2, 3.
M – Geometrie ☺ Narýsuj přímku k. Na ní vyznač tři body M, N, O tak, aby od sebe byly
vzdálené vždy 4 cm. Zapíchni kružítko do prostředního bodu a narýsuj kružnici p, která bude
procházet alespoň jedním krajním bodem. Co se stane? Bude procházet i druhým krajním
bodem? Známe poloměr a průměr kružnice?
Pondělí 6.4.
ČJ – Zapisuj si dnes, co kdy děláš. Začni ránem a konči usínáním. Zkus hlídat čas a sem
tam ho napsat. Můžeš na závěr nakreslit obrázek.
Příklad:
Můj den 6. dubna 2020
V 6:30 vstávám a jdu se do koupelny opláchnout. Dole už je mamka a chystá snídani. Po
snídani si jdu vyčistit zuby a převléknout se z pyžama. Než se půjdu učit, chvíli si hraju u
sebe v pokoji. V 8 hodin si jdu vzít sešit na češtinu a doplňuju i, y.
Popíšeš tak svůj den v době karantény (kdy se nesmíš chodit ven, nechodíš do školy, na
kroužky). Bude takový jednodenní deník. Když bude chtít, můžeš si ho psát (klidně kratší)
každý den ☺
M – V pracovním sešitě vyřeš úkoly 3 a 5 ze strany 7 (a najdi si Hranickou propast a
Macochu).
Úterý 7.4.
ČJ – Napiš si na papír 3 sloupečky s nadpisy podle vzoru. Rozhlédni se kolem sebe, co máš
v pokoji, v domě. Zapisuj věci/lidi/zvířata (tedy podstatná jména) tak, aby sis na ně mohl
ukázat buďto ten, ta, nebo to. Najdi takhle alespoň 10 podstatných jmen do každého
sloupečku. Papír si pak ulož do školního sešitu.
Příklad: Na stole vidím kytku. Ta kytka – napíšu ji do prostředního sloupečku. Na zdi visí
obrázek. Ten obrázek – napíšu ho do prvního sloupečku. Ven koukám z okna. To okno –
píšu do posledního sloupečku.
Ten
Ta
To
obrázek
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M – V pracovním sešitě vypracuj ze strany 7 cvičení 4.
Středa 8.4.
ČJ – V malém pracovním sešitě vypracuj ze strany 58 cvičení 4 a 59/1a.
M - Z učebnice ze strany 103 vypracuj do školního sešitu slovní úlohu ze cvičení 2.

Nezapomínej denně číst. Přečtené knihy si zapiš se stručným obsahem – o čem kniha je –
do čtenářského deníku.
SKN
1, Pročti si stranu 56 v učebnici, odpověz na 3 otázky v rámečku.
2, Do stromového sešitu si přepiš zápis. (viz. níže)
3, Vypracuj v pracovním sešitě stranu 42.
podtržené datum

jaro
Dělení živočichů podle druhu potravy

-

-

živočichy dělíme podle stravy do 3 skupin:
1. býložravci
- živí se rostlinami
- např. tur domácí, srnec, ovce, koza
2. masožravci
živí se masem jiných živočichů
např. kočka, liška, štika
3. všežravci
- živí se rostlinami i jinými živočichy
- např. prase domácí, veverka, člověk

Anglický jazyk
1) Vytvořit si kartičky se slovíčky z lekcí 5 – 6 (barevné rámečky str.32, 40) – stejným
způsobem jako v předchozích týdnech.
2) S vyrobenými kartičkami procvičovat slovíčka – přiřazovat slovíčka k obrázkům.
3) Nadále platí, pokud máte možnost, mohou děti využít k procvičování následující
odkazy:
materiál k učebnici Aj:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
televizní pořady:
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10600134998-hrava-anglictina-s-ptacky-kiwi/dily/

