Čtvrtek 23.4.
ČJ – V malém pracovním sešitě (myšičkovém) vypracuj ze strany 59/1d a napiš diktát ze
strany 64/3 – Tur domácí.
M – V průběhu týdne vypočítej sloupečky z malého pracovního sešitu ze strany 2. Výsledky
si zkontroluj vždy hned podle správných odpovědí zezadu sešitu.
Pátek 24.4.
ČJ – Ve velkém pracovním sešitě na straně 65 vypracuj cvičení k číslům podstatných jmen.
M – Geometrie ☺ Na prázdný papír (ne do sešitu) narýsuj pomocí kružítka 3 kruhy a vystřihni
je. První z nich rozděl na poloviny, barevně vyznač jednu polovinu. Druhý z nich rozděl na
čtvrtiny a barevně vyznač jednu čtvrtinu. Třetí z nich rozděl na osminy a barevně vyznač
jednu osminu. Vlep pak kruhy do školního sešitu na geometrii.
Pondělí 27.4.
ČJ – Do školního sešitu si napiš tabulku s pády. Potom si vezmi učebnici na straně 103 a na
pádové otázky odpovídej slovy ze cvičení 3. První ze slov – slovo pán – piš vedle na řádek
k pádu (podle vzoru):
datum
Pády podstatných jmen
1. kdo, co?
prsten
2. koho, čeho?
prstenu
3. komu, čemu?
prstenu
4. koho, co?
prsten
5. oslovujeme, voláme
prstene
6. (o) kom, (o) čem?
prstenu
7. kým, čím?
prstenem
M – Vyřeš v učebnici ze strany 104 slovní úlohu 9 a počítej pod sebe cvičení 10. Vše do
školního sešitu.
Úterý 28.4.
ČJ – Ve velkém pracovním sešitě vypracuj ze strany 66 cvičení 1. V malém myšičkovém
pracovním sešitě vypracuj ze strany 61 cvičení 3.
M – Ve velkém pracovním sešitě vyřeš ze strany 9 úlohy 1-3.
Středa 29.4.
ČJ – Do školního sešitu vypracuj z učebnice na straně 103 cvičení 6.
M – Ve velkém pracovním sešitě vyřeš ze strany 9 úlohy 4 a 5.

SKN
1, Pročti si v učebnici kapitolu o KŮŽI na straně 59. Zkuste doma odpovědět na oranžové
otázky i si změřte teplotu, abyste zjistili, jaká teplota je normální.
2, Dočti si stranu 59 v učebnici.
3, Pročti si stranu 60 v učebnici a zopakuj si LIDSKÉ SMYSLY.
4, Napiš si zápis do stromového sešitu.
5, Vypracuj v pracovním sešitě ze strany 44 cvičení 2.
podtržené datum

jaro
Kůže

-

celé tělo je pokryto kůží
svrchní vrstva kůže se nazývá pokožka
je citlivá na bolest a teplo
kůže nám udržuje stálou teplotu těla a odvádí pot
z kůže vyrůstají chlupy, na hlavě rostou vlasy, na prstech nehty – vlasy a nehty
rostou neustále
lidé mají různá kožní zbarvení – různé kožní barvivo (pigment)
obrázek řezu kůží
---------------------nová stránka--------------Lidské smysly

-

-

člověk vnímá okolí pomocí smyslů
smysly jsou umístěny v určitém orgánu
5 smyslů
1. zrak
2. sluch
3. čich
4. chuť
5. hmat

5 orgánů
1. oči
2. uši
3. nos
4. jazyk
5. kůže

zrakem vnímáme obraz okolního světa
sluchem vnímáme okolní zvuky
čichem vnímáme vůně, rozlišujeme 4 chuti (sladkou, slanou, kyselou, hořkou)
hmatem zjišťujeme tvar, velikost a teplotu věcí (nejcitlivější místo jsou konečky prstů)

Anglický jazyk
1) Procvičování slovní zásoby pomocí vyrobených kartiček z lekcí 1 - 7
2) Práce s textem. Učebnice str. 17 – Následující věty napište do sešitu (nebo vytiskněte
a tabulku do sešitu nalepte). K větám dopište jména postav, které je říkají.
Věta

Jméno

No, it isn´t.
I don´t know.
Yes, it is! It´s a rocket!
What´s this? Is it a car?
3) Dle možností procvičovat na odkazu:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

