Vážení rodiče, milí žáci,
zasíláme učivo na další týden a
žádáme ty z vás, kteří ještě nezaslali informaci o účasti (neúčasti) svého dítěte ve
výuce od 25. 5. 2020, aby tak učinili do 18. 5. 2020!
Veškeré informace naleznete v aktualitách – Informace k obnovení provozu
základní školy
Děkujeme
Zdraví vás paní učitelky



Úkoly ke kontrole nemusí zasílat žáci, kteří se od pondělí 25. 5. 2020 vrátí zpět do
školy.
Žáci, kteří se výuky účastnit nebudou, budou dostávat domácí práci individuálně.

1.TŘ.
ČESKÝ JAZYK
PONDĚLÍ Sl 93- 3 Na zahradě- přečti a
popovídejte si o článku,
- tužkové cv. (použij 6
pastelek),
- přečti ve sloupci slov
červenou a zelenou část a vymysli
věty,
- na papír přepiš slova z tužkového
cv.
ÚTERÝ
Sl 93-  Čím se kdo chlubí? - přečti
a popovídejte si o článku,
- přečti ve sloupci slov žlutou a
modrou část a vymysli věty,
Sl 94- ,  cv.,
Pís. 27- 4 řádky
STŘEDA Sl 94– 4 Pěnkava- přečti a
popovídejte si o článku,
- ? cv. (použij 5 pastelek),
- přečti sloupec slov a vymysli
věty,
Pís. 27- 5 řádků
ČTVRTEK Sl 95- báseň- přečti a zakroužkuj
mě (ve všech slovech na stránce),
-pastelkové cv.,  cv., cv.
Pís. 28– 4 řádky
PÁTEK
Sl 96– 5 Návštěva,
- cv., tužkové cv.
Pís. 28– 4 řádky

MATEMATIKA
52/3,4

PRVOUKA
OPAKOVÁNÍ – NA JAŘE
(Přáníčko nemusíte vyrábět –
vyrobíme společně příští rok)

53/1,2

53/3,4

54/1,2,5

54/3,4
55/2

2.TŘ.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

PONDĚLÍ

Čti svou knihu.

Procvičuj násobení a
dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

ÚTERÝ
STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK

UČ 103/1, přepiš do ŠS,
PS 36/rámeček, 2,4
UČ 103/2,3
PS- 36/1a),b), 3
Čít 124 + úkoly
UČ 103/4,
104/5 (4 dokončené
věty napiš do OP),
PS- 37/rámečky, 1a),b)
Čít 125,126 + úkoly
UČ 104/6 do OP,
/7 na papír,
PS- 37/1c),d), Soutěž
UČ 104/8 (4 opravené
věty napiš do OP), 9
Čít 127 + úkoly
Pís 27

48/1,2,3
48/4
49/rámeček, 1

PRVOUKA
· Zápis do sešitu
(nebo na papír a vložit do
sešitu)

50/rámeček, 1,2

V OKOLÍ OBYDLÍ
- Pěstujeme rostliny a
chováme hospodářská a
domácí zvířata.
- Žijí tady i ptáci - vrabci,
kosi, vlaštovky.
- Člověk si vytvořil statek,
sad, zahrady a zahrádky.

50/3,4

· Úkol: nakresli vaše domácí
zvířátko

49/2,3

4. třída - 18. – 22. 5. 2020
PO

ČJ

Časování sloves - čas budoucí, pokud si nevíš rady, mrkni na
předchozí stranu v učebnici nebo do sešitu na zápis.
 Uč.s.92/4 napiš do sešitu
 Modře podtrhni slovesné tvary v čase přítomném
 Zeleně potrhni slovesné tvary v čase budoucím, které jsou
vyjádřeny jednoduchým tvarem
 Oranžově podtrhni slovesné tvary v čase budoucím, které
jsou vyjádřeny složeným tvarem

ÚT

PŘ

 Přečti si pozorně s. 67, 68
 Zápis do sešitu:
POTOK A ŘEKA
- Opiš zelený rámeček na s. 67 nahoře
- ÚKOL: Najdi na mapě a vyjmenuj řeky, které protékají
těmito městy: Hranice, Olomouc, Odry
ROSTLINY
- Udělej zápis a doplň obrázky ze s. 68

ST

ČJ

PS s.27/3

ČT

VL

PÁ

ČJ

 Přečti si pozorně s. 28
 Doplň zápis do sešitu:
VLÁDA VÁCLAVA IV.
- Byl synem ………..
- Vládnutí ho moc nezajímalo, spoustu času věnoval………………
- Vystupovala proti němu česká ……….. i bratr ……………….
- Mnoho lidí umíralo na …………….
ÚKOL: Z jakého důvodu se šířil mor?
- Velkým problémem byla zkažená církev.
- Bohatla z ……………………………, místo aby ……………………………..
Didakta - ohebné slovní druhy – podst. jména – pád, číslo, rod, vzor
 jedno cvičení s 10 slovy napiš do sešitu

MATEMATIKA – 4. ročník
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm
Opakuj si zápis čísel do milionu
Otevři si program DIDAKTA – hra horolezec – zvětšování/zmenšování o
několik – nad 1000.
Do sešitu zapiš dvě libovolné slovní úlohy. Zápis, výpočet, odpověď.
https://www.onlinecviceni.cz
4. ročník, 48. Operace s čísly končící nulou
Geometrie – 52/1 vypočítej do sešitu – obvod trojúhelníku, opakuj na str. 51
Geometrie – 51/3 do sešitu narýsuj d) – rovnostranný △ KLM

5. třída - 18. – 22. 5. 2020
PO

ČJ

ÚT

PŘ



V uč. s. 107 si pečlivě prostuduj hnědou tabulku
(neopisuj!).
Je tam skloňování zájmena MŮJ. Zájmena TVŮJ a SVŮJ se
skloňují stejně. Není to nic složitého, protože tvary těchto
zájmen běžně používáš, když mluvíš nebo píšeš.
 Do sešitu:
SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN
 Uč. s. 107/1



ST

ČJ

ČT

VL

PÁ

ČJ




Dnes si pročti na s. 62, 63 Péče o děti, Komunikace v rodině,
Manželská komunikace
Odpověz na tyto otázky celými větami:
Co je adopce?
Co je SOS vesnička? – na internetu
Jak by měla probíhat komunikace v rodině?
Opiš si do sešitu žlutý rámeček s vykřičníkem s. 107
Uč. s. 107/2

 Přečti si s.35
 Napiš do sešitu:
ČEŠI A NĚMCI
 Vypracuj odpovědi na otázky 1,2,3,4 na s. 35 (Odpovědi
piš celými větami, aby bylo jasné, na co odpovídáš.


PS s. 19/1,3

MATEMATIKA – 5. ročník
PO
ÚT
ST
ČT

PÁ

46/ 1 celé vypočítej do sešitu, u dělení nezapomeň na zkoušku správnosti.
Početní operace můžeš řešit buď pamětně nebo písemně (pod sebou).
46/2 celé - u slovních úloh zapiš výpočet a odpověď
46/3 celé – vypočítej písemně (pod sebou)
Geometrie
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-48/
prohlédni si video Úvod – tělesa
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-49/
prohlédni si video č. 1

