
Vážení rodiče, 
posílám další učivo a videa. Nové učivo vysvětlím ve středeční online výuce. 
 
Matematika 
1, opakovat : se zbytkem 2, 3, 4, 5 ( bělásek str. 20 /1.sloupek) prosím foto 
2, nové učivo dělení se zbytkem 6,7 
3, učebnice - na fólii trénovat str. 13/29,31 str. 14/34,38 
4, cvičný sešit + učebnice str. 14/36 (1. a 2. sloupek)  prosím foto  
5, bělásek str. 18 (dělení s 6) str. 19/42 pouze 1. sloupek (dělení se 7) 
6, geometrie (přenášení úseček) uč. str. 11 (vysvětlím na online hodině) 
přikládám video 
 
Český jazyk 
1, opakovat slovní druhy - učit se co označují 
2, oprava zajocha str. 44 
3, zajoch str. 45 + (vyhledat podstatná jména a nadepsat jedničkou) 
4, nové učivo - slovesa- učebnice str. 131, posílám video a vysvětlím na online 
hodině) 
5, cvičný sešit + učebnice str. 132/2 (rovně podtrhnout podstatná jména a nadepsat 
1, vlnkovaně podtrhnout slovesa a nadepsat 5)  prosím foto  
 
Prvouka 
1, učebnice str. 40-41, online učebnice 
2, pracovní sešit str. 46-47 
3, zápis do sešitu 
 
Rozdělení rostlin 
- kvetoucí (tulipán, šeřík, jírovec...) 
  nekvetoucí (mech, kapraď, plavuně...) 
 
- léčivé (lípa, bez černý, růže šípková ...) 
  jedovaté (náprstník, rulík, pryskyřník...) 
  chráněné (leknín, koniklec, hlaváček ...) 
 
 
Na středeční online výuku prosím pravítko, kružítko, papír, sešit geometrie a 
modráska. 
 
Přeji hezký den a těším se na online třídní schůzku. Děkuji J.P. 
Přikládám videa, správné řešení u zajocha a seznam dětí pro pořadí na online výuku. 
Přenášení úseček 
https://youtu.be/goF9szHavMY  
https://youtu.be/Kko7uLXlL4o 
 
Slovesa 
https://youtu.be/PgmKlpLbw6E 
 

 

https://youtu.be/goF9szHavMY
https://youtu.be/Kko7uLXlL4o
https://youtu.be/PgmKlpLbw6E


Anglický jazyk: 

Milé děti,  

doufám, že jste zvládly slovní zásobu na str.40.  

   Přečtěte si a zkuste přeložit článek na str.41, pomůže vám k tomu slovní zásoba v pracovním sešitě 

na str. 102-103. Také si můžete v pracovním sešitě na str.51/2 vyplnit tajenku. 

On-line procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5433 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3467 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5481 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3437 

https//www.skolasnadhledem.cz/game/5468 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5434 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5451 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5472 

 

   Pokud byste něčemu nerozuměli, tak stále platí, že se se mnou můžete spojit po telefonu, 

Meesengeru nebo WhatsAppu. Ráda vám se vším poradím. Mějte se krásně a buďte zdrávi  

 


