
14. 10. 

Matematika - procvičujte prosím násobilku a vypracujte z pracovního listu Matematika cvičení  1 a 2 

(můžete na list nebo do školního sešitu), v pracovním sešitě cvičení 10/ 8-10 

Český jazyk -  procvičujte vyjmenovaná slova, slovní druhy a mluvnické kategorie, děti mají vlepené 

ve školním sešitu. Je třeba aby vyjmenovaná slova uměly nazpaměť. U slovních druhů by měly umět 

svými slovy říct, jak jednotlivé druhy poznáme a znát mluvnické kategorie, které určujeme u 

podstatných jmen a sloves. Prosím vypracovat do školního sešitu úkoly z učebnice 12/2,4.  

Vlastivěda - přečtěte si kapitolu Česká republika - demokratický stát a v pracovním listu doplň   

cvičení 1. Zaměřte se na tučně vytištěná slova. 

Anglický jazyk - Lekce 2 

•  Zopakovat si v učebnici strany 10 – 11. 

•  V PS doplnit ve cvičení 10/1 názvy místností. 

•  Podle cvičení 10/2 doplnit do jednotlivých místností duchy – malého/ malé/ velké/ velkého 

•  Ve cvičení 10/3 opět z téhož obrázku odpovědět pravdivě na otázky – ano, je/ ne, není/ ano, 

jsou/ ne, nejsou 

 

 

15. 10.  

Český jazyk -  přečtěte si prosím důkladně žlutou tabulku v učebnici na str. 14 a vypracujte do 

školního sešitu úkoly 14/1, 15/2, v pracovním sešitě cvičení 14/2 a 3 (spojovat nebo vybarvit) 

Matematika - vypracujte z pracovního listu Matematika cvičení 3,4 a v pracovním sešitě cvičení  

10/11 - 14 

Přírodověda- v učebnici str. 9 přečíst kapitolu Rostliny kulturní a plané 

výpisky - hospodářské 

                 ovocné 

                 okrasné  

                 k řezu 

                 pokojové 

                          Rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé 

         stručné popsat 

vlčí mák - obrázek JARO AŽ PODZIM 

Český jazyk - přečtěte si článek Čertův kámen a odpovězte na otázky. 



16. 10.  

Matematika -  dodělejte z pracovního listu Matematika cvičení 5,6 a v pracovním sešitě cvičení 

10/15,16 

Český jazyk -  vypracovat do školního sešitu úkoly z učebnice 15/4, 16/1 a v pracovním sešitu cvičení 

4 a 6 (5 je dobrovolné) 

 Anglický jazyk  

 •  Ve cvičení 10/3 opět z téhož obrázku odpovědět pravdivě na otázky – ano, je/ ne, není/ 

ano, jsou/ ne, nejsou 

•  PS 11/4 – vybarvi obrízek: yellow bud under the green sofa, red bug on the white chair, 

blue bug in the pink cupboard and the blue bug on the pink cupboard, black bug , black bug 

behind the plant, orange bug on the TV 

•  K témuž obrázku vytvoř otázky ve cvičení 11/5. 

Český jazyk - přečti si báseň Podzim a odpověz na otázky. Kdo bude chtít, může se básničku naučit 

nazpaměť, vyzkouším ho po podzimních prázdninách. 

 

 


