Vážení rodiče, milí žáci,
Posílám Vám úlohy na další týden – do 27. 3.2020 Úkoly, cvičení můžete psát do jednoho sešitu (měli byste
mít doma prázdný). Vymyslete k němu nadpis, vyzdobte si ho. Pokud bude v zadání napiš do sešitu
z přírodovědy, vlastivědy, geometrie, učiň tak. Nezapomínej na datum. Úprava, ilustrace jsou jen na Vás, milé
děti
Učebnice
Minulý týden jsme se zaměřili na doplňovací cvičení (96 – 106). Tento týden budeme tvořit, vymýšlet, ohýbat
– skloňovat, zdůvodňovat.
98/3
98/5 Pokud nějakému slovu nerozumíš, zkus ho vyhledat ve slovníku, na internetu. Slovo si zapiš, nakresli.
Vyber 3 slovní spojení a vyskloňuj je do požadovaných tvarů podle zadání v učebnici.
99/6 Vyber 3 slovní spojení a vyskloňuj je do požadovaných tvarů podle zadání v učebnici. Můžeš k nim přidat
ilustraci.
104/5 Pozorně si přečti přídavná jména přivlastňovací (vyznačena červeně), doplň jejich koncovky a zapiš se
zdůvodněním. Např. tatínkovi (otcovi) ti přátelé, Dvořákovy (otcovy) ty opery, Jiráskova (otcova) ta díla, pod
dědečkovým (otcovým, pomůžu si matčiným) deštníkem….
Pracovní sešit
Kontrola 6/1 Dvořákova(otcova) ta opera, Tylův (otcův) Strakonický dudák, Janáčkova (otcova) opera Šárka,
Smetanův (otcův) Dalibor, Nerudova (otcova) ta sbírka, Erbenův (otcův) Vodník, Hanušův (otcův) orloj,
Ladova (otcova) kresba
6/2a ty Myslbekovy (otcovy) sochy, s Žižkovými (otcovými, pomohu si matčinými) bojovníky, ty Gulliverovy
(otcovy) cesty, ty Čapkovy (otcovy) cestopisy, nad Havlíčkovými (otcovými, pomohu si, matčinými) básněmi,
v Hrubínových (otcových, pomohu si matčiných) verších, ti Husovi (otcovi) stoupenci, s Foglarovými
(otcovými, pomohu si matčinými) hrdiny, ty Havlovy (otcovy) hry, ty Alšovy (otcovy) obrázky, ta Jiráskova
(otcova) díla, na Muchových (otcových, pomohu si matčiných) obrazech
6/2b ty Lenčiny (matčiny) šaty, ta Micčina (matčina) koťata, mezi Novákovými (otcovými, matčinými) dětmi,
ti Evini (matčini) sourozenci, ti sousedovi (otcovi) psi, k Jirkovým (otcovým, pomůžu si matčiným)
kamarádům, ty tatínkovy (otcovy) brýle, ti Milanovi (otcovi) králíčci, lékařčini (matčini) pacienti
7/5 – Zkus poprosit sourozence, ať Ti nadiktuje toto cvičení a překontroluj si ho podle pracovního sešitu. Sám
sebe ohodnoť a nezapomeň opravit chyby. Pokud nemáš nikoho, kdo by ti mohl diktovat, cvičení přepiš se
zdůvodněním.
R: Znáš alespoň některé osobnosti z 1. a2. cvičení? Zkus vyhledat v sešitech, učebnicích, doma v knihovně, na
internetu. Kdo byl kdo????
Sloh Minulý týden jsme vyprávěli podle obrázkové osnovy. Tento týden zkusíte osnovu vymyslet. Místo
obrázků použij jednoduché věty nebo slovní spojení. PS – 7/1
Čtení Pokračuj ve čtení rozečtené knihy. Zaměř se na hrdinu, se kterým by ses chtěl potkat. Zkus si představit,
jak by vaše první setkání vypadalo. Na co by ses ptal?
Procvičování pravopisu – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem,
koncovky přídavných jmen, určování slovních druhů. (Školákov, on line cvičení, umíme česky, učebnice, učí
Telka)

