ŘEŠENÍ
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.
Kruh rozdělíme na více částí postupným překládáním:

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?
pán
2. koho, čeho?
pána
3. komu, čemu?
pánu, pánovi
4. koho, co?
pána
5. oslovujeme, voláme
pane
6. (o) kom, (o) čem?
pánu, pánovi
7. kým, čím?
prstenem
M – Vyřeš v učebnici ze strany 104 slovní úlohu 9 a počítej pod sebe cvičení 10. Vše do
školního sešitu.
datum
učebnice str. 104, cv. 9
pondělí 367 kuřat
úterý 297 kuřat
středa 178 kuřat
čtvrtek 153 kuřat
vajec 1000 vajec
z kolika vajec kuře?
367
297
178
153
995

zk.: 995
- 153
842

842
- 178
664

664
- 297
367

nebo
367 + 297 + 178 + 153 = 995
zk.: 995 – (297 + 178 + 153) = 995 – 628 = 367
1 000 – 995 = 5
zk.: 995 + 5 = 1000
Kuřata se nevylíhla z 5 vajec.
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.
datum
uč. str. 103, cv. 6
Vezmi si do ruky modrou pastelku.(4.p.) Slunce vybarvím žlutou pastelkou. (7.p.) Pastelko,
kam ses mi zatoulala? (5.p.) Na zemi leží něčí pastelka. (1.p.) Mé zelené pastelce se ulomila
špička. (3.p.) Bez červené pastelky nedokončím obrázek. (2.p.) Podívej se, prosím, po mé
hnědé pastelce. (6.p.)
červená, hnědá, modrá, zelená, žlutá

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
Běžná teplota lidského těla změřená teploměrem je mezi 36 a 36,6°C. Pot má slanou chuť.
2, Pročti si stranu 60 v učebnici a zopakuj si LIDSKÉ SMYSLY.
Otázka č. 2 – a, Při poslechu rádia zapojujeme sluch. b, Při sledování televize zapojujeme
zrak a sluch. c, Při pití čaje zapojujeme chuť. d, Při přivonění ke květině zapojujeme čich. e,
Při jedení česnekové pomazánky zapojujeme chuť a čich.
Mnoho věcí je diskutabilní, můžeme si o tom při dalším setkání popovídat ;)
3, Vypracuj v pracovním sešitě ze strany 44 cvičení 2.

Anglický jazyk
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

No, it isn´t.
I don´t know.
Yes, it is! It´s a rocket!
What´s this? Is it a car?

Jméno

Jack
Daisy
Polly
Greg

