
19. 10.  

Český jazyk - celý týden prosím opakujte vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky apod. 

Podívejte se na video, kde je pěkně vysvětlen rozdíl mezi předponou a předložkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzysHSu8-gg                                                                                 

Vypracujte v pracovním sešitu cvičení 15/7(pozor vždy Z) a v učebnici cvičení 16/3 do školního sešitu. 

Matematika - Pusť si video s vyvozením čísel do 10 000: 

https://www.youtube.com/watch?v=XE9E4ReifS0 

Pročti si v učebnici na straně 27 žlutou tabulku a zkus splnit ústně cvičení 1. Pak splň v pracovním 

sešitě cvičení 11/1 a 2. 

Vlastivěda - Přečtěte si v učebnici kapitolu Státní symboly na str. 14, prohlédněte si prezentaci Státní 

symboly a v pracovním listu, který jste dostali minulý týden udělejte cvičení 2. 

Anglický jazyk  

  Opět podle obrázku 11/4 vytvoř souvislé věty ve cvičení 11/6. 

  V učebnici si přečti stránku 12. Odpověz na otázky true, or false (pravda, nebo ne). 

  Opakování slovíček 2. lekce = bydlení, nábytek – vyplnit pracovní list a nalepit do našeho 

linkovaného sešitu 

 

 

20. 10. 

Český jazyk - V pracovním sešitě vyplňte cvičení 16/8, 9 a 10. Do školního sešitu splňte cvičení              

z učebnice 19/3,4 

Matematika - do velkého školního sešitu napiš z učebnice cvičení 27/2 a prohlédni si cvičení 3.                 

V pracovním sešitu splň cvičení 11/3,4 a 5. 

Přírodověda - učebnice str. 10 Společenstva polí 

Hospodářské rostliny 

Obilniny                                                      výpisky + nakreslit lilek brambor a řepu obecnou 

Okopaniny 

Český jazyk - čítanka: prosím, přečíst na str. 15 text s příběhem Co je ti, Vojtěchu? – Alena Vostrá (je 
možné tiché čtení, ale raději bych, aby děti předčítaly nahlas). Součástí textu jsou v čítance vždy 
doplňující úkoly. Prosím, aby si děti vypracovaly úkoly č. 1 - 3 ústně 

 

 



21. 10. 

Matematika - v učebnici zkus splnit ústně cvičení úplně nahoře na straně 29. Stejnou osu jako v a) 

máte v pracovním sešitu ve cvičení 11/8. Doplň napřed tisíce a pak zkus zakreslit, kde přibližně leží 

daná čísla. Pak ještě splň cvičení 6 a 7. 

Český jazyk - V pracovním sešitě vyplňte cvičení 16/11 a  cvičení 17/12 napište do školního sešitu,    

do sešitu také splňte cvičení z učebnice 21/1. 

Vlastivěda - Pročtěte si list se Státními svátky a pusťte si video o vzniku České republiky: 

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY 

Pak vypracujte úkoly 3 - 5 na pracovním listu z minulého týdne. 

Anglický jazyk 

  Na základě textů z učebnice a právě zapsaných slovíček se vrať do PS. Nejprve zakroužkuj správná 
slova ve cvičení 12/7. 

  Teď nakresli ve cvičení 12/8 plánek svého domu nebo bytu (opět ti poradí učebnice na str. 12 a 
cvičení v PS 12/7). Vedle nákresu doplň správně anglické věty. 

  Ve cvičení 13/9 hledáš rozdíly mezi obrázky. Napiš o nich 5 vět. 

 

22. 10.  

Český jazyk - opište si do sešitu z učebnice ze strany 17 žlutou tabulku a napište cvičení 2.                      

V pracovním sešitě vyplňte cvičení 17/13, 14, 15. 

Matematika - pusť si video s vysvětlením porovnávání: 

https://www.youtube.com/watch?v=4EMKm8dBO40 

Podobné vysvětlení máš i v učebnici na straně 30 nahoře. Až tomu porozumíš, vyplň v pracovním 

sešitě cvičení 12/1 a 2. 

Přírodověda - strana 11. Luskoviny a Olejniny - výpisky + vybrat 1 obrázek a nakreslit 

Český jazyk - čítanka: prosím, přečíst na str. 18 O věžích dominikánského kláštera - Alena Ježková (je 
možné tiché čtení, ale raději bych, aby děti předčítali nahlas). Součástí textu jsou v čítance vždy 
doplňující úkoly. Vypracovat úkoly č. 1 a 3 písemně do slohového sešitu (pokud nemají tak do 
školního) 

 

 

 

 

 



23. 10.  

Matematika - v učebnici se podívej na stranu 33. Pročti si rámečky a cvičení 1 a 2 napiš do školního 

sešitu. (Můžeš psát jen výsledky) Pak vyplň cvičení v pracovním sešitu 12/3, 4 a 5. 

Český jazyk - V pracovním sešitě vyplňte cvičení 18/16 a 17. Do školního sešitu splňte cvičení                

z učebnice 21/4, 5 

 

Anglický jazyk 

  V PS 13/10 si přečti říkanku. 
  Dole v PS str. 13 si vybarvi, jestli 2. lekce byla: O. K./good/great (ušla/byla dobrá/byla skvělá) 
  Učebnice strana 13 – přečíst komiks 

Český jazyk -  přečtěte si znovu báseň Podzim a pokuste se ji naučit nazpaměť 

 

 


