Ahoj kluci, ahoj holky ! Moc vás všechny zdravím. Od některých dětí vím, že
učivo po dnech se vám líbí víc. Kdybyste cokoli potřebovali vysvětlit , napište mi
mail. Budu moc ráda, když budu vědět, jak to zvládáte. Děkuji za psaníčko Lindě
i Nicolce, Kristýnce, Jendovi i parádní fotky od Marušáka. Také mě často
pozdravujete, když si píši s rodiči a to mě moc těší.
Jste moc stateční a taky zůstaňte, ještě to chvíli potrvá. Pracujte každý den a
nezapomínejte maminkám a tatínkům pomáhat: ukliďte si pokoj, pomáhejte
vařit a vyrobte i nějakou velikonoční výzdobu, určitě tím potěšíte.
Moc na vás pořád myslím, tak se držte! Jo a neděste se, není toho moc,jen jsem
to pečlivě rozepsala :-)

Učivo - 30.3. - 3.4.2020
PONDĚLÍ:
ČJ - zopakujte si ústně řadu VS po P, S, L
• Do sešitu určete pád, číslo, rod, vzor těchto slov: z letadel, o pohádce, na
větvích, v košili, pod umyvadly, bez mrkve
• PS – str. 12/1
M – zopakujte si čísla do 5 000 000 třeba s pomocí počítadel - ústně
(do stovek dej 8...do tisícovek 2..)přečti číslo.... o 2 000 víc,
o 800 000 míň atd.
• Snad jste pochopili násobení. Kdyby někdo měl problém, pište mi.
• PS – 16/1 jen první řádek (odhad nedělejte, je tam jeden řádek navíc ten vynechejte)
Vl - Zápis do sešitu. Přepište text (nebo vytiskněte) a podle učebnice
doplňte.Uč. Str. 13
Velkomoravská říše
První státní útvar - vládce - kníže ________________. Za vlády Rastislava nové
náboženství _________________které hlásí víru v __________ __________.
Hlásá lásku, pomoc, odmítá násilí, nenávist. Lidé se dávají _____________.
Přicházejí dva bratři __________________ a ________________ šířit
křesťanství a ________________ jazyk.

První slovanské písmo _________________
Po smrti byli prohlášeni za svaté - státní svátek dne ________________.

ÚTERÝ:
ČJ - zopakujte si ústně řadu VS po M, B, V
• PS – str 12/2 a,b
• Do sešitu, uč. str. 92/3 (7 vět)
M - do sešitu uč. Str. 58/1 - opakuj zaokrouhlování
• Ústně str. 28/24
• PS str. 17/1 jen první řádek (bez odhadu, vynechat řádek navíc)
Př - uč.str 39 – luskoviny, olejniny, pícniny, textilní plodiny - přečíst

STŘEDA:
ČJ - Ps – str. 12/3, 4
• Do sešitu uč.str 93/2 a
M - PS str. 14/3
• do sešitu opakuj dělení +zkoušku uč. str. 27/14 poslední 4 příklady
• ústně uč.str. 27/13

ČJ - SLOH – na list papíru napiš o Vašem domácím skřítkovi. Vymysli mu
jméno, jak vypadá , kde přežívá, co mu jde nejlíp, čeho se bojí, co má
rád... nakonec ho nakresli. Papír schovej, uděláme si pak ve škole výstavku.

ČTVRTEK:
ČJ - PS str. 13/3
• Ps str. 14/7- (3 sloupce - číslo, děvče, údolí)

• školákov - podstatná jména rod ženský - pravopisný trenažér- souhrnné
procvičování
M - Dnes budete počítat jen s kalkulačkou. Máte ji? Můžete ji najít i na
telefonu, počítači, tabletu
•

PS: str.21/2,3

•

uč. str. 37/21

• do sešitu str. 32/14 zápis, výpočet, odpověď

VL - do sešitu - ROZVOJ ŘEMESEL
(vypiš z učebnice str. 14 nahoře, všechna řemesla + nakresli 3 obrázky
výrobků)např.naušnice,boty,vázu,knoflíky...
dopiš větu:
Nájezdy kočovných Maďarů se začátkem 10. století Velká Morava rozpadá.
youtube: dějiny udatného českého národa 10

PÁTEK:
ČJ - PS str. 14/7 dokončit cvičení
• PS str. 14/8
• www. školákov - podstatná jména rod ženský - pravopisný trenažérsouhrnné procvičování
M-

geo - uč. str. 49/3 vyber 5 osově souměrých písmen a nakresli do
sešitu i s barevnou osou.
př: " O " barevně rozpůlím svisle i vodorovně.

• Narýsuj trojúhelník KLM , KL = 6 cm, LM = 7 cm, MK = 7cm (nákres), zkus
tomuto trojúhelníku vyznačit osu (přemýšlej, umíš kolmice...)

PŘ - uč. str. 39 - vypiš do sešitu, ke každému nakresli příklad rostliny a
zpracování (výrobku) podobně jako na obrázku.

Luskoviny - obrázek
olejniny - obrázek
pícniny - obrázek
textilní plodiny - obrázek

Krásný víkend :-)

_________________
Výsledky:

Velkomoravská říše
První státní útvar - vládce - kníže Mojmír. Za vlády Rastislava nové náboženství
křesťanství, které hlásí víru v jednoho boha . Hlásá lásku, pomoc, odmítá násilí,
nenávist. Lidé se dávají pokřtít.
Přicházejí dva bratři Konstantin a Metoděj šířit křesťanství a slovanský jazyk.
První slovanské písmo - hlaholice
Po smrti byli prohlášeni za svaté - státní svátek 5.července.

