
TÝDEN 23. - 27. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK    

Přehled mluvnice – uč 92/ VZOR KOST  (růžový rámeček) 

 

Vynechat jeden řádek pod rámečkem a napsat si s velkým červeným vykřičníkem - 

U všech vzorů rodu ženského ! -ami, -emi, -mi - píšem měkké i !  

 

Sešit   - uč 92/3 

Ústně 93/2 a,b,c,d – se zdůvodňováním … proč tam a co napíšeme 

PS str 12 a 13 celá 

 

!!!!! Důležité je pročíst si skloňování všech vzorů a zdůraznit dětem koncovky s -i/-y, důrazně dbát na správné 

zdůvodňování pravopisu: 

Př. … s rozbitými kol_ …. kolo bez kola jako město bez města … s rozbitými koly jako s rozbitými městy - Y 

      ...hříbata s kobyl_ - kobyla bez kobyly jako žena bez ženy … s kobylami jako se ženami  -AMI 

      … voda v konv_ – konev bez konve jako píseň bez písně … voda v konvi jako v písni -I 

                         PROSÍM DODRŽUJTE ZDŮVODŇOVÁNÍ 

 

PL - při chvilkách vyplňovat cvičení z PL a opět dbát na zdůvodňování 

 

MATEMATIKA (procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše) 

Modrá učebnice … Je možné, že jsme již některá cvičení počítali, ale nevadí. Je to procvičování a dětem to neuškodí. 

Sešit - Str 16/7 a str  17/17 - dbejte na úpravu, vždy udělejte zkoušku a výsledek (pokud je zbytek tak i s  

ním) podle pravítka 2x podtrhněte    

Str 17/13 

Červená učebnice - NOVÁ LÁTKA!!!!!!! 

Str 32/přečíst vysvětlení zápisu zlomku 

32/1, 2, 3 ... je potřeba, aby děti zkoušely nad tím přemýšlet. Někteří na to přijdou hned, jiným to  

bude chvilku trvat, nevadí, vracejte se k tomu. Prokládejte si červenou učebnici modrou - klasickým  

počítáním 

Sešit - 32/5 - zkuste vypočítat do sešitu 

33/6 - opět zkuste, pokud nepůjde hned, vraťte se k tomu... děti na to časem přijdou, nebojte se. 

33/9 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 

Prosím, procvičujte si slovíčka.... klidně vezměte slovníček a zkoušejte děti ze všech slovíček - listujte a procvičujte...  

Dále procvičujte s dětmi otázky - odpovědi 

I CAN SEE SOMETHING BEGGINING WITH … (písmeno abecedy si zvolíte) WHAT CAN I SEE?  (Vidím něco, co začíná  

na písmeno ..... - co vidím) a děti odpovídají  - IS IT A …...(je to.... ?) a vy odpovíte YES, IT IS ... (ano, je)  

NO, IT ISN´T (ne, není)  

Přepsat slovíčka do slovníčku: 

fox [fɒks]  liška 

bear [beə] medvěd 

chair [tʃeə] židle 

air [eə]    vzduch 

hungry [ˈhʌŋgrɪ]  hladový 
 

Uč str 3/kolotoč - do žlutých sešitů napsat zadání uč 3/věty 

Přepsat spojené věty anglicky + přeložit do češtiny 

 

Řešení pro rodiče: 

1. The red fox is in a safari car. Červená liška je v safari autu. 

2. The blue fox is on a tall giraffe. Modrá liška je na vysoké žirafě. 

3. The yellow fox is on the happy elephant. Žlutá liška je na šťastném slonovi. 

4. The green fox is under a hungry lion. Zelená liška je pod hladovým lvem. 

5. The white fox is near a fat hippo. Bílá liška je blízko tlustého hrocha. 

 

Zkuste si vymyslet dalších pět podobných vět a zapsat je do sešitu anglicky i česky.  

 

žlutý sešit - PS str 3 - použít obrázek - vymyslet 5 jiných vět než jsou v PS a zapsat je anglicky do sešitu - !! NE česky  

…...a procvičit věty typu – There is ….. (tam je .... něco.... někde) děti znají, není to pro ně nic nového... 

 

Pokud narazíte na jakékoliv slovíčku, které nebudou děti znát, klidně ho vyhledejte v překladači a zapište si 

 ho do slovníčku 
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