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Procvičování učiva: str. 50 / 10 (jen 1. řádek, zapisovat pod sebe!), str. 50 / 12
str. 51 / 19, 21
str. 53 / 30

Od příštího týdne začneme pracovat se 3. dílem učebnice, bude nutná DOKONALÁ znalost 
násobilky, PROCVIČOVAT!!!

M (G)

3. díl učebnice
Opakování rýsování přímky, polopřímky a kružnice.
Učebnice str. 6 cv. 1. a 2.
Cv 3. postupuj podle učebnice – je tam obrázek, barevně vyznačuj polopřímky LK a LM.
Rozhodni, zda jsou opačné.
Narýsuj opět kružnici, která má poloměr 2 cm. Procvičuj rýsování kružnic s malým poloměrem, aby
to bylo co nejpřesnější.

PRV

PS str. 55 

AJ

Učebnice str. 38 – 39 přečíst 
Pracovní sešit str. 34 cv. č. 1, 2 a str. 35 cv. č. 1, 2 vypracovat + úkol pro „fast finishers“ napsat do 
malého sešitu 
3 pracovní listy Počítej a vybarvuj, 1 pracovní list Colour puzzle a 2 pracovní listy colours
Doporučuji si z odkazu angličtina pro děti on-line (adresu najdete na stránkách školy v aktualitě ze 
dne 23.3.) projít v seznamu lekcí lekci číslo 3 Clothes and colours a projít si i obrázkový slovníček 
na tuto lekci. 

ČJ

Ústně si opakovat pády podstatných jmen a celé učivo Podstatná jména. 
Do malého sešitu vypracovat cv. č. 4 str. 70 včetně písmena „a“ dole. 
Učebnice str. 71 cv. č. 4 napsat do malého sešitu. 
Pracovní sešit str. 16 vypracovat cv.č. 1 dole včetně písmena „a“ 
Pracovní list Podstatná jména – opakování

Nové učivo PŘÍDAVNÁ JMÉNA a ZÁJMENA
Do malého sešitu přepsat hnědé poučky z učebnice str. 58 a 59 ( na straně 59 modrou poučku jen 
pročíst ), projít si ústně cv. 58/2 a 59/1, 2 
Vypracovat cv. č. 3 str.58 ( doplnit do slov y, ý, i, í a PODTRHNOUT přídavná jména ) a cv. č. 3 str.
59 (vyřešit hádanky a barevně podtrhnout podstatná a přídavná jména a zájmena) 
Pracovní sešit str. 6 a 7 celé strany, str. 6/ 1 včetně písmen „a, b“ a cv. č. 3 na str. 7 včetně písmena 
„a“, cv. č. 5 str. 7 přepsat do malého sešitu 
Pracovní listy Přídavná jména a 2 pracovní listy Zájmena 
Písanka – dokončit měsíc březen 


