ŘEŠENÍ z týdne 2.4. – 9.4.
Čtvrtek 2.4.
ČJ – Učebnice str. 96/1.

M – Moc chválím za e-shopy, které jste mi poslali. Splnili jste zadání a doufám, že jste se u
toho i trochu pobavili ☺
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?

Protože jsou od sebe body M, N a O ve stejné vzdálenosti, měla by je kružnice protnout oba.
Tedy vzniknou tak 2 krajní body M a O a jeden střed kružnice p – bod N.
Poloměr i průměr kružnice známe a nemusíme je měřit. Jestliže jsou jednotlivé body od sebe
vzdálené 4 cm, znamená to, že poloměr je 4 cm a průměr je 8 cm.
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.
Těším se na Vaše jednodenní deníky ☺
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.
Budu ráda, když mi i tenhle úkol pošlete mailem, nebo přes WhatsApp ☺
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.
podtržené datum
uč. str. 103, cv. 2
celkem 1 000 stromků
smrčků 370
boroviček 490
listnaté ?
varianta a, 1000 – 370 = 630
630 – 490 = 140
zk.: 140 + 490 = 630
630 + 370 = 1 000
varianta b, 1 000 – (370 + 490) = 1 000 – 860 = 140
zk.: 140 + (370 + 490) nebo můžeme zapsat už bez závorek 140 + 370 + 490 = 1000
Mají vysadit 140 sazenic listnatých stromů.

SKN
1, Pročti si stranu 56 v učebnici, odpověz na 3 otázky v rámečku.
Tur se živí trávou, bylinami, žaludy a spadaným listím. Ovce se živí trávou na pastvě, senem,
jablky a jiným ovocem. Koza domácí se živí trávou, listy, senem, ječmenem, ovsem, ovocem
a kůrou stromů.
Z domácích mazlíčků se živí masem kočka, pes, had…
Veverka se živí houby, semena stromů, ořechy, plody stromů a keřů, ovoce, listy.
3, Vypracuj v pracovním sešitě stranu 42.

