Čtvrtek 7.5.
M: V průběhu týdne vypočítej sloupečky z malého pracovního sešitu ze strany 4. Výsledky si
zkontroluj podle správných odpovědí zezadu sešitu.
ČJ: Vypracuj z učebnice str. 104 cvičení 1. Nejprve si přečti příběh, poté vyhledej a do školního sešitu
napiš pod sebe 10 podstatných jmen a urči u nich rod a číslo, u rodu mužského i životnost. Poté vypiš
názvy jehličnatých stromů a názvy listnatých stromů. Nakonec vyhledej názvy lesních plodů a seřaď je
podle abecedy.
vzor:
datum
uč. str. 104, cv. 1
na houbách – rod ž., číslo jednotné
les - rod m. neživ., číslo jednotné
Názvy jehličnatých stromů:
Názvy listnatých stromů:
Názvy lesních plodů:
Pátek 8.5.
Je opět státní svátek – bez úkolů

.

Pondělí 11.5.
M: Ve velkém pracovním sešitě vypracuj na str. 11 cv. 1 a 2.
ČJ: Vypracuj z učebnice str. 104 cvičení 4 do školního sešitu. Číslo jednotné můžeš psát zkratkou č. j.
a číslo množné zkratkou č. mn.
vzor:
datum
uč. str. 104, cv. 4
u lesa – č. j., 2. pád
Úterý 12.5.
M: Ve velkém pracovním sešitě vypracuj na str. 10, cv. 10 a str. 11 cv. 3.
ČJ: Přečti si v učebnici vyprávění na straně 105 s názvem Barevný svět. Poté vypracuj do školního
sešitu cv. c) přirovnání použij ve větách. Nemusíš vymýšlet větu ke každému přirovnání, vždy jednu
větu k jedné barvě.
vzor:
datum
uč. str. 105, cv. 1, c.
Má oči modré jako chrpa.
Středa 13.5.
M: Vypracuj učebnice str. 114, cv. 12, 13, 14 do školního sešitu.
ČJ: Vypracuj z učebnice str. 104 cvičení 3 do školního sešitu.
vzor:
datum
uč. str. 104, cv. 3
motýli – r. mužský, životný

SKN
Vypracuj v pracovním sešitě tajenku na straně 46, cv. 6. Poté si vyzkoušej a odpověz ústně na otázky
pod tajenkou.

Anglický jazyk
1) Procvičování slovní zásoby U7
AJ
woman [ˈwumən]

Český význam
žena

dog [dɒg]

pes

boy [bɔɪ]

chlapec

baby [ˈbeɪbɪ]

dítě

man [mæn]

muž

girl [gɜːl]

dívka

tall [tɔːl]

vysoký

short [ʃɔːt]

malý, krátký

fat [fæt]

tlustý

thin [θɪn]

hubený, úzký, tenký

old [əuld]

starý

young [jaŋ]

mladý

2) Ústně tvořit věty:
He is a boy. (On je chlapec). / She is a girl. (Ona je dívka.)
He is a man. (On je muž.) / She is a woman. (Ona je žena.)
He is tall. (On je vysoký.) / She is thin. (Ona je hubená.)
He has got long hair. (On má dlouhé vlasy.) / She has got short blond hair. (Ona má
krátké blond vlasy.)
he (vyslovujeme „hý“), she (vyslovujeme „ší“)
3) Procvičovat slovní zásobu s kartičkami.
Dle možností procvičovat na odkazu:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_
01_07/?cc=cz&selLanguage=cs
(people = lidé, adjectives = přídavná jména)
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/?cc=cz&selLa
nguage=cs
(maze = bludiště, popis osob)

