ÚTERÝ 14.4.
ČJ – V malém pracovním sešitě (myšičkovém) vypracuj ze strany 59 cvičení 2 a 3.
M – Z učebnice ze strany 103 vypracuj do školního sešitu cvičení 3.
Středa 15.4.
ČJ – V učebnici vypracuj ze strany 99 cvičení 4. Nadepiš si do školního sešitu na ČJ datum,
sloupečky (mužský rod, ženský rod, střední rod) a vypisuj podstatná jména, kam patří.
M – Ve velkém pracovním sešitě vypracuj cvičení 6 ze strany 8.
Čtvrtek 16.4.
ČJ – V učebnici na straně 99 ve cvičení 7 máš úkol najít podstatná jména a určit jejich rod.
Potom cvičení napsat jako diktát. S tím ti pomůžou rodiče.
M – Ve velkém pracovním sešitě vypracuj cvičení 7 ze strany 8.
Pátek 17.4.
ČJ – Ve velkém pracovním sešitě na straně 64 vypracuj cvičení k rodu podstatných jmen.
M – Geometrie ☺ Ve velkém pracovním sešitě vypracuj ze strany 8 cvičení 8 a 9. Vypracuj
nejdříve cvičení 9, potom až 8. Ve cvičení 8 si dej pozor, abys průměry rýsoval jako úsečky
s krajními body k příslušné kružnici.
Pondělí 20.4.
ČJ – Ve velkém pracovním sešitě vypracuj ze strany 64 cvičení o životnosti podstatných
jmen.
M – Vypočítej v malém pracovním sešitě sloupečky 3 a 4.
Úterý 21.4.
ČJ – V malém pracovním sešitě (myšičkovém) vypracuj cvičení 1 a 2 ze strany 61.
M – Z učebnice na straně 103 ve cvičení 5 porovnej čísla a vypočítej jejich rozdíl – kolikrát je
větší/menší? Zapiš do školního sešitu.
Středa 22.4.
ČJ – V učebnici na straně 100 vypracuj cvičení 4 tak, že je přepíšeš do školního sešitu
správně.
M – Z učebnice na straně 103 ve cvičení 6 vyřeš slovní úlohu do školního sešitu.
SKN
1, Opakuj si v učebnici na straně 57.
2, Vyzkoušej si „test“ v pracovním sešitě ze strany 43. Rodiče ti ho zkontrolují a ty si zapiš
počet bodů, které jsi získal.
3, Pročti si stranu 58 v učebnici a zopakuj si názvy lidského těla. Do sešitu si napiš krátký
zápis (viz. níže) a pod něj nakresli postavu, kterou popíšeš, jako je v učebnici. Klidně kresli
přes řádky.
4, Vypracuj v pracovním sešitě ze strany 44 cvičení 1.
podtržené datum

jaro
Člověk a lidské tělo

-

člověk patří mezi živočichy
lidé se od sebe vzájemně liší, ale mají stejnou základní stavbu těla
obrázek lidského těla s popisem

Anglický jazyk
1) Vytvořte si kartičky se slovíčky s čísly 11 – 20 (můžete si vytisknout tabulku s čísly,
nalepit ji na tvrdší papír a rozstřihat). Podle možností poslech písničky:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_
01_05/singalong_unit05chant?cc=cz&selLanguage=cs
2) Vytvořte si kartičky se slovíčky z lekce 7 (nová lekce, str. 48). Pokud máte možnost,
procvičujte poslech a opakování na odkazu:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_
01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs
poslech písničky:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_
01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
hra na procvičení slovíček:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit0
7_01?cc=cz&selLanguage=cs
3) S vyrobenými kartičkami z předchozích lekcí procvičujte slovíčka – přiřazovat
slovíčka k obrázkům.
materiál k učebnici Aj - hry:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs
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eleven
[ɪˈlevən]

twelve
[twelv]

thirteen
[ˌθɜːˈtiːn]

fourteen
[ˈfɔːˈtiːn]

fifteen
[ˈfɪfˈtiːn]

16
17
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20

sixteen
[ˈsɪksˈtiːn]

seventeen
[ˈsevənˈtiːn]

eighteen
[ˈeɪˈtiːn]

nineteen
[ˌnaɪnˈtiːn]

twenty
[ˈtwentɪ]

