
Týdenní plán od 30.3. do 3.4.2020 

ČJ - procvič si na www.kaminet.cz všech 5 cvičení na VS po P 

     - na www.diktaty.ewa.cz najdi cvičení na procvičení VS po P. Procvičuj a 

pokud se ti podaří cvičení 1, 2 nebo 3 udělat bezchybně, pod cvičením je 

možnost odeslat svůj výsledek mailem. Budu ráda, když mi ho odešleš na můj 

mail: kotouckoval@centrum.cz. Stačí jedno z těchto tří cvičení. 

     - vypracuj v pracovním sešitě str. 21 a 22 

     - nauč se nazpaměť VS po S – jdou za sebou tak, jak jsou napsána v modrých 

rámečcích od strany 21 do str.23 (nebo pokud máš doma učebnici, tam jejich 

přehled také najdeš) 

 

MA – str. 16 celá, ve cv. 5 plán stavby = pohled shora 

- str. 17 celá, ve cv.6 si zopakuj, jakou hodnotu mají Ag, Bg, Cg a Dg. 

Odpověz si: Kolik Ag je Dg? Určitě sis vzpomněl, že 8…..Zapsat zbytek 

bilandsky znamená CO NEJMÉNĚ MINCEMI. 

- str.18 celá, na této straně začínáme rýsovat kružítkem. Ve škole jsem 

si všimla, že většina z vás ho již má. Pokud jste ho nestačili koupit, tak 

cv.1 nedělejte – neobkreslujte pětikoruny a skleničky      .Pokud ho 

tedy máte, správně ho s rodiči seřiďte, ořezejte a do cv.1 zkuste 

narýsovat 5 kružnic, které se mohou i protínat. 

-  cv.2 na této straně- pozor, v zápise číslicemi se dostaneš i do 

záporných čísel tj. např. -2. Pak přepiš příklad šipkami a poslední 

výsledek je také šipkami. 

ČT – nezapomínej na čtení své knížky. Domluv si s rodiči, že alespoň     

           2 krát týdně jim přečtete 5 minut hlasitě. 

 

PS – str.12 procvičuje psaní adresy. Před tím, než začneš psát, si rozmysli, na  

            který řádek co napíšeš. PSČ napiš až úplně dolů nebo před název města. 

            str. 13 – do vět ke jménům vymysli názvy měst 

PR – věřím, že nové téma tě bude bavit. Na str. 48-49 v učebnici se dozvíš, jak  
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se mění měsíc na obloze, od kdy se počítá začátek našeho letopočtu a jaké jiné 

kalendáře známe. V pracovním sešitě na str. 25 vyplň cv.1 a ve cv.2 vyplň jen 

první sloupec – až bude dobrá viditelnost, podívej se na oblohu, v jaké fázi se 

měsíc právě nachází. Do cv. 3 nakresli obrázek podle pokynů. 

 

Přeji vám všem dobrou náladu a chuť do práce. Zkus se řídit příslovím: S CHUTÍ 

DO TOHO, PŮL JE HOTOVO! 

 

Moc tě zdraví tvá p.učitelka L.Kotoučková 

 

 

 

 


