Dobré ranko, děti moje ☺
Víte, co nás čeká v tomto týdnu? ………Prázdniny! Úplně vás slyším, jak byste ve třídě začaly
křičet radostí. Tak tedy, učení jen do středy a ještě mám pro vás překvapení !!!
Snad se nám to povede a zkusíme se připojit přes internet a možná se i uvidíme! Snažím se
vše zařídit. Buďte pomocníčci a rodičům připomínejte, ať kontrolují maily!
Bude to napínavé ☺ .Komu se to nepovede, nevadí, zkusí to příště ☺ Už proto, že nevím,
jak to všechno dopadne, rozepíši pro Vás úkoly do středy.
Tak hlavy vzhůru a pracujte pilně a pečlivě. Těším se na první práce od Vás. Vaše úča.
Učivo 6.4. – 8.4.
Opakovací PONDĚLÍ :
Tento úkol z ČJ mi prosím vyfoťte (naskenujte) a pošlete do mailu.
ČJ – Uč. Str. 94/4 a – do malého sešitu opiš 2 věty a pracuj jen s těmito větami.
Úkoly: 1. Nad slova napiš čísla slovních druhů (1 – 10)
2. podtrhni podstatná jména rodu ženského
3. urči pád, číslo, rod a vzor - na Šumavě -s hříbátky - Vydra 4. vyčasuj sloveso z 1. věty v čase přítomném
5. Najdi vyjmenovaná slova. Napiš VS před i za tímto slovem. (př.: našla jsem slovo
obyvatel , tak píšu : bydlit – obyvatel – byt)

• PS – str. 14/9 (doufám, že to máte bez chyb ☺)

M – PS : str. 26/2 (pozor na řády)
• PS : str. 27/1
• Do sešitu str. 48/9 – 2 příklady + zk

PŘ - kdo máte možnost, tady si zahrajte rostliny našich polí –
www stránky: brumlik estránky, společenstva polí – odkaz:
https://brumlik.estranky.cz/file/306/pole.htm

• Nadpis do sešitu : Živočichové našich polí, dnes si jen přečti uč. Str. 40.
• Kdo máte možnost, najděte si tyto stránky – na obrázky můžete klikat podle rychlosti čtení.
https://slideplayer.cz/slide/3306091/

Divadelní ÚTERÝ:
ČJ – do velkého sešitu – nadpis vzory mužského rodu (na novou stránku)
Rozepište:

pán - Ž
bez – pána

hrad - N
bez hradu

muž - Ž
bez muže

stroj - N
bez stroje

+ obrázek ke každému vzoru.
(předsedu a soudce budeme brát až v 5.ročníku)
• PS : str. 15/1 a,b
• PS: str. 15/2 – vzpomeňte si – říkáme si 1. a 4. pád – NEMĚNÍ – NEŽIVOTNÝ (ne-ne)
Např: strom – vidím strom – nezměněná koncovka - neživotný
Kluk – vidím kluka – změnila se koncovka - životný

M – snad půjde spojení a budu vysvětlovat ☺ jinak zkusíme další „level“ akce násobení
dvojciferným číslem.
V učebnici to máte na str. 36 (zelený rámeček), rozepíši další příklad vedle rámečku
9 476 1. do řádku pod příkladem vynásobíte všechno číslem 8 (jako jednocif.)
.
48
2. Další řádek násobíš vše číslem 4 – musíš začít sepisovat pod 4
75808
3. Tyto výsledky sečteš (+) tak jak jsi zvyklá/ý
37904__
A JE TO!
454848
Důležité je psát všechno pečlivě pod sebe!
• Jestli můžeš a chceš, tady na tomto odkazu ti to vysvětlí pan učitel, kterého známe
z geometrie. Počítej s ním:
https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

VL - Tak konečně, dlouho slibované vraždy. Zkusíme se společně spojit na příběh prvních
Přemyslovců. Kdo se nepřipojí, pošlu mu video do maila.
Uč. Str: 16 přečti si
Zápis:

PŘEMYSLOVCI

Během 10. století vznikl český stát . Vládli zde knížata.
manželka

BBořivoj

Vratislav

Spytihněv

Václav I.

bratři

Ludmila

manželka

Drahomíra

Boleslav I.

Není povinné:
Odkazy na youtube – dějiny udatného národa českého 12,13
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY
https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to

další najdeš i na školákově

Škaredá, sazometná STŘEDA – máš dvě možnosti: buďto se budeš celý den smát a nebo
vymeteš komín ☺
ČJ – školákov – podstat.jm. rodu mužského – životnost a neživotnost (detektiv, cirkus)
• Vypiš do sešitu z uč. Str: 95/1 tučně vytištěná slova a urči u nich životnost nebo
neživotnost (pozor – určuješ v 1.pádě, č. jedn.)
M - Jde ti násobení?
• Tak vypočítej PS: str. 16/1 druhý řádek (bez odhadu)
• PS : str. 16/2
Pracovní činnosti : barvení vajíček, pletení pomlázek, zdobení pokojíku….
Krásné velikonoční svátky Vám všem ☺

