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Český jazyk                           Vyjmenovaná slova po   M 

- školní sešit                       mýtit - zamykat - smýkat  /  mýto, Vysoké Mýto 

Učebnice str.50 cv.2        školní sešit 

                str.50 cv.3 a 5   ústně 

PS  žlutý  str. 16 cv.1,2                    PS  žlutý   str.17 cv.5,6 

PS  1.díl   str.35 cv.1,2                     PS 1.díl     str.35 cv.1 doplň do vět vhodná slova, podtrhni 

                                                                           podstatná jména čarou, slovesa vlnovkou 

                                                                           str.35 cv.2,3       str.36 cv.5 - 7 

Čítanka str.91   Led jako předmět zkoumání 

               str.91   F. Hrubín   Modrá a bílá 

 

Matematika           Odčítání dvojcif. čísel s přechodem přes základ 

PS  2.díl     str.14 př.1,2 

                   str.15 př.2 - 3 

                   str.16 př.1,2 + sloupek 

PS  1.díl     str.53    Obdélník -   rýsování obdélníku ve čtvercové síti 

Minutovky   str.19 

 

Prvouka 

Učebnice  str.27        Neživá příroda 

- zápis do sešitu 1.část 

         Příroda je vše kolem nás, co nevytvořil člověk. Skládá se ze všech přírodnin. Dělíme ji  

na živou a neživou. 

         Živé přírodniny: rostliny, živočichové, ostatní živé organizmy (houby, bakterie), i člo-  

věk. 

         Neživé přírodniny: vzduch, voda, půda, nerosty a horniny, světlo a teplo (pocházející ze 

Slunce).  

         Živá i neživá příroda spolu úzce souvisí. Zástupce živé přírody se neobejdou bez vody, 

vzduchu, bez Slunce. 

         Lidské výtvory jsou ty, které si vytvořil člověk pro svou potřebu např. domy, továrny  

silnice nebo mosty. 

          Příroda živá a neživá nám poskytuje suroviny. Z nich lidé vyrábějí výrobky, které 

potřebují ke svému životu.  

         Přírodniny                                suroviny                               výrobky 

- nákres ucebnice str.27 

        



2.část                       Skupenství látek 

         Látky se vyskytují v podobě pevné, kapalné plynné. Těmto podobám se říká 

skupenství. 

         Látky pevné nemění svůj tvar např. stůl ze dřeva, boty z kůže… 

         Látky kapalné nemají stálý tvar, přijímají tvar nádoby. 

        Plynné látky jsou volně rozptýlené kolem nás např. vzduch k dýchání, zemní plyn, který 

používáme k vaření, vytápění… 

        Voda se vyskytuje ve skupenství pevném, kapalném i plynném. Voda může měnit 

svoji podobu: mrazem tuhne, při oteplení taje. 

 

        Bod mrazu 0°C                                              Bod varu 100°C 

 

- nákres učebnice str.28 

PS str.32,,33 

                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         


