Ahoj děti!
Doufám, že jste si užily Velikonoc, krásných vycházek a výletů i pohádek v televizi. Vždycky
po Velikonocích sleduji, kdo máte ke svačině vajíčko, tak si dejte – dobrou chuť ☺
Budeme dál pokračovat v online výuce. Rozdělím Vás do skupin a pošlu opět odkaz na
připojení. Výuka proběhne ve středu. Sledujte prosím emaily.

Úkoly od 14.4. – 17.4.
ÚTERÝ:
ČJ – ústně – učebnice str.95/3 hraj si jako ve škole – Y - bouchni do stolu, i – hlaď dlaně (za
slovem řekni i vzor v závorce)
• PS – str: 15/ 3,4

M – slovní úlohy – do ŠS – jen výpočet, odpověď, str. 16/3 a 53/5
• PS – str. 28/3

PŘ - učebnice str 41,42 přečti si savce polí
• Str. 42 zapiš do sešitu žlutý obdélník dole.

STŘEDA: nějakou část zkusíme společně online
ČJ - uč . str. 96/ vzor pán
• Napiš do sešitu podle tabulky skloňování slova tygr
• Zkus si zazpívat skloňování slova páv i v množném čísle.
• PS – 16/1
M – PS str. 16/1 dokončení
• Do ŠS – str. 53/8

VL - můžete vytisknou nebo do sešitu psát pouze správné jméno.
1. Když jsem zemřel, můj syn byl ještě dítě.
O vládu se tak dělily moje matka s manželkou
2. Svého vnuka jsem učila číst a psát.
Moje snacha mě nechala zavraždit.
3. Zemřel jsem bezdětný. Po mé smrti se ujal
vlády můj bratr Vratislav
4. Nechal jsem zavraždit mého bratra
ve Staré Boleslavi.
5. Byl jsem velmi vzdělaný, moji památku si
připomínáme státním svátkem 28.9.
6. Moji dva synové měli odlišný názor na spor
s německým králem, také jsem se bála vlivu tchýně.

Jsem ……………………….
Jsem……………………….
Jsem……………………….
Jsem……………………….
Jsem……………………….
Jsem……………………….

• Přečíst uč. Str. 17
Dějiny udatného … 14,15,17,19

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

ČTVRTEK – POSÍLÁNÍ ÚKOLŮ
ČJ – PS – str. 16/2,3 prosím poslat na email
• Ústně podle tabulky uč.str. 96 vyskloňuj slovo generál
• Školákov – PJ – rod mužský – hmyzí cvičiště
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

M – PS : str. 16/2 bez ZK – prosím poslat na email
• PS – str. 28/1
• Do sešitu str: 48/2 (jen 2 sloupce) Prosím poslat na email
Nepovinné:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ČJ – SLOH – zkus na papír vymyslet několik vět, kde slova budou začínat na stejné písmeno.
(např. Petr prošel přes poslední pařez pořádně přikrčený. ☺ )

PÁTEK
ČJ – Do školního sešitu (malého) str. 97/3 a doplň a napiš věty už bez odůvodnění (máš tam
nápovědu).

• Uč 97/3 b – ústně
• Zkuste poprosit někoho, aby vám nadiktoval diktát z PS str. 14 a, můžete psát do ŠS
(malého) a kdo chce , pošlete mi, jak se vám to povedlo.

M – PS – str: 17/1 dokončení (kontrola vzadu v klíči)
• Do ŠS – 41/3 překresli tabulku a doplň

VL – Přečíst str. 18,19
• Zápis do sešitu: ŽIVOT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ
➢ Psalo se na pergamen
➢ Vzdělanost – kostely, kláštery
➢ Mniši uměli psát a číst
➢ KOSMAS – kronikář – KRONIKA ČESKÁ – psána latinsky
➢ Rotundy – sv. Jiří (ŘÍP)
- sv. Martina ( Vyšehrad)
Nakresli si do sešitu rotundu sv. Jiří str. 19.
Youtube – dějiny udatného národa 21 ………https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU

Hezký víkend Kubaťáčci čtvrťáčci

