
Učivo od 20. - 25. dubna

Český jazyk
Nejprve si zopakujte všechna vyjmenovaná slova a potom se pusťte do opakovacích cvičení v 
pracovním sešitě na straně 13 . K otázkám ve cvičení b) napište odpovědi do sešitu.

Další procvičování si zkuste na stránkách www.pripravy.cz
český jazyk – slovesa osoba, číslo,čas 

Matematika
 Pracovní sešit strana 21 – 22 dělení jednomístným dělitelem
Určitě lehce pochopíte, že stačí prstíkem překrýt nulu, vydělit a pak nulu připsat k výsledku.
Cvičení 3 je sice pro dva hráče, ale vy ho vyřešíte celé. Pošlu ještě na whatsap nějaké slovní úlohy.
Geometrie strana 37 / cvičení 1 – 4 požádejte rodiče o pomoc – strany trojúhelníků měřte s 
přesností na milimetry např. AC = 6mm

Prvouka 
V učebnici si nejprve přečtěte stranu 57 a 58. V zahradě si můžete utrhnout květ ovocného stromu a 
rozdělit jej na části – otrháme okvětní lístky, zbude nám kalich s tyčinkami a pestíkem. Při opylení 
putuje pylové zrnko do semeníku a zde je zárodek budoucího plodu (třešně, jablíčka). 
Pro nákres kořenu jednoduchého si můžete vyrýpnout pampelišku a pro svazčitý kořen 
sedmikrásku. Obě květiny mají stonek bez listů – tedy stvol. Stonek s listy má třeba hluchavka. 
Pokud si sbíráte rostlinky do herbáře, můžete najít která z nich má lodyhu a která stvol. Další částí 
jsou listy – opět se pokuste najít list složený a jednoduchý u vašich kytiček. Teď jste asi pochopili, 
proč jste si měli založit herbář. Takže v pracovním sešitě máte tento týden udělat jen stranu 49.

Děkuji všem rodičům za spolupráci a i nadále zůstaneme ve spojení přes gmail a whatsap. 
S novou online učebnou nemám ještě žádné zkušenosti, pokusím se tam dát nějaké odkazy a 
zkusíme se zítra zkontaktovat – pošlu zprávičku na telefon.Mělo by to probíhat formou chatování s 
připojenými žáky – pro mne je vše nové, omlouvám se už dopředu, jestli to neklapne. 

http://www.pripravy.cz/

