
Učivo na týden od 4.5. - 7.5.  

Český jazyk 

V učebnici na straně 104 vypracujte do sešitu cvičení 3 – tvořte věty se slovy příbuznými ke slovu 
vysoký. Pamatuj : viset, vidět, viklat, vinout, vítězit se píše měkké i !

Pracovní sešit strana 14 – pozor ve cvičení 3 a) je slovo s předponou vy – vysvětlit kořen slova svět

Ještě si zopakujeme pádové otázky v pracovním sešitě str.16 cvičení 7 a pak si můžete v učebně 
otevřít kviz na pády. Poslední cvičení zatím nedělejte!!!! Necháme na příští týden.

Matematika

Pracovní sešit strana 23 a 24 dělat nebudeme, ale zopakujeme si hodiny strana 25 a na straně 26 
začneme slovními úlohami O Smolíčkovi – uděláme první čtyři s pomocí rodičů. Sami si pak 
udělejte kviz na slovní úlohy v učebně – ihned uvidíte hodnocení stejně jako u pádů. 

V geometrii doděláme s pomocí rodičů na straně 38 cvičení 7 a 8 – můžete si zahradu nakreslit a 
popsat strany a pak vypočítat obvod O = 2 . ( a+ b) 

Prvouka 

Pročíst stranu 60 společné znaky živočichů a na straně 61 si přečtěte o savcích. Potom vypracujte v 
pracovním sešitě stranu 52.  Všimněte si, že člověk je všežravec. Lidé, kteří nejí maso se nenazývají
býložravci, ale vegetariáni. Na google učebnu dám ještě kviz na toto téma.

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=208
na této adrese by se vám mělo podařit otevřít video s výukovým materiálem a testem/ zkuste - ale je
to pro druhý stupeň /

Na tento týden je to vše, doufám, že se vám testy z učebny podaří vyplnit a odeslat, já mám ještě 
trochu problém s hodnocením – ale vy asi vidíte výsledky okamžitě po vyplnění. V odkazu lidé si 
rozkliknete své jméno a měly by se vám zobrazit všechny odevzdané úlohy a v hodnocení nasbírané 
body. Já vám potom odesílám zpět vypracovanou práci. Hodně zdaru a chuti do práce – rozdělte si 
úkoly do více dnů a nezapomeňte dočíst knihu a zapsat do čtenářského deníku – tento týden bude 
chladnější počasí, tak budete mít čas na čtení. Paní učitelka

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=208

