
UČIVO 25.-29.5.2020

Český jazyk 
Opět zopakujeme pravopis koncovek podstatných jmen.
Budeme doplňovat cvičení v pracovním sešitě (PS):
✔  s. 51 - 54, pak s.56 (s. 55 nedoplňuj)
✔  každá ze str. 51 - 54 v PS se zaměřuje na jeden ze vzorů r. muž.
✔  zopakuj si, jak poznáš, ke kterému vzoru podst. jm. patří
             (učebnice ČJ s.97,101,105,109)
✔  s.56 v PS  - opakování učiva
✔  doplňuj podle zadání, zdůvodňuj,(pozor na pravopis vět)
Hotovou str.56 z PS mi pošli ke kontrole.

Matematika 
nové učivo - ZLOMKY
• seznam se s novými slovy pro učivo o zlomcích
čitatel, zlomková čára, jmenovatel
vše najdeš v učebnici na s.24:

✔ uč se správně číst zlomky
✔ zapisuj zlomky podle zadání
✔ pracuj na této str.24 ústně
učebnice s. 25:
✔ ústně cv. 8,9
✔ písemně do sešitu cv.10
✔ cvičení 11 - 15 jsou dobrovolná
učebnice s. 26:
✔ ústně cv. 16
✔ písemně cv. 18,19 do seš.
✔ cv.17,20,21 jsou dobrovolná

Pracovní sešit s.14 celá písemně
Početník - s. 14 a 15 písemně.
Hotové str. 14 a 15 z početníku mi pošli ke kontrole.

Vlastivěda 
České povstání proti Habsburkům a Třicetiletá válka
✔ učebnice s. 48 - 50 - čti si text
✔ odpovídej ústně na ot. na s.49,50
✔ v příloze k uč. vl. Obrazy z čes. dějin si přečti o Ferdinandu II.
✔ doplňuj v pracovním listě
Hotový pracovní list mi pošli ke zhodnocení.



Přírodověda 
Na poli - rostliny
učebnice Rozmanitosti přírody 1. díl str. 35 - 39
✔ čti si a rozlišuj - obiloviny, okopaniny, plevely
✔ v Přehledech živé přírody si pročti s. 14
✔  odpovídej si ústně na ot. v uč. na s.35 - 39
✔  doplňuj prac.list
Hotový prac. list mi pošli ke kontrole.

Čtení - čítanka s. 124 - 128
✔ čti si básně i texty
✔ v básních hledej rýmy
✔ pokus se vyhledávat na internetu význam slov, kterým nerozumíš
✔ ústně splň úlohy na str. 128

Výtvarná výchova - nakresli nebo namaluj svoje vymyšlené strašidlo. Můžeš mi 
poslat obrázek, těším se.

I nadále posílej hotové úkoly p. uč. AJ.
Tento týden nepřiřadím nové scio testy, ne všichni máte vše hotové.
Učivo ČJ a M máš stále možnost si procvičovat v prac.listech poslaných mailem.


