
Milí žáci posílám Vám úkoly na další dny 18. – 24. 3. 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice str. 91 začínáme skloňovat vzor kost. Přečti si text „Snadná hádanka“. Vyber si 4 slova a 

skloňuj je podle vzoru kost.  Vezmi si pracovní sešit na straně 10 a zkus samostatně doplnit cv. 1. 

Fialový rámeček nepiš. Na straně 10v PS doplň cvičení 2.  

V učebnici na straně 92 si ústně doplň koncovky a odůvodni si tak, jak jsme procvičovali ve škole 

(schází … měkké i, protože je to sloveso v přítomném čase a na návsi … měkké i jako na kosti). 

Pak si vypracuj v PS na str. 11 cvičení 3 a 4. Tato cvičení jsou opakováním zeleného cvičení v učebnici. 

Pak už tě čeká jen procvičování, učebnice do str. 94 a PS do str. 14.  

Doplň sloupečky v PL (rod ženský a střední) a pošli mi. Můžeš doplnit v počítači anebo vytisknout. 

Pro kontrolu mi vyfoť a pošli cvičení z PS str. 11/1 a str. 13/5,6. 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit – dopiš do strany 63.  

Čekají tě velká čísla do milionu. Už jsme si ukazovali, jak počítáme pomocí rozkladu. Kdo bude 

potřebovat, rozklad si do sešitu napiš, klidně jen k některým příkladům.  Sčítat i odčítat umíte dobře, 

není potřeba se obávat. Návod máš v tabulce „Pozoruj výpočty“.  

Pro kontrolu mi vyfoť a pošli cvičení z PS str. 60/1 a 63/1. 

VLASTIVĚDA 

Učebnice str. 17-21. Přečti si obě kapitoly a odpověz do sešitu na otázky ze str. 21. Odpovědi vyfoť a 

pošli mi do mailu (budu rozdávat jedničky všem, kdo správně odpoví). 

PŘÍRODOVĚDA 

Učebnice str. 37- 40, jen si přečti kapitoly v učebnici, pracovní listy s ukázkami hornin a nerostů si 

probereme ve škole. 

Posílám v příloze 3 opakovací testy. Testy vytiskni a vypracuj, pak vyfoť a pošli mi. Nemáš tiskárnu? 

Pak zapiš do sešitu nebo na papír stručné odpovědi , vyfoť a pošli mi. 

 

Třetí díl matematiky – domluvíme se příští týden na jeho vyzvednutí. 

 

Opatrujte se a všem přeji veselou náladu a příjemné dny Jubánková 

 


