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Český jazyk 

                                    Podstatná jména - opakování 

Učebnice str.71 cv.1c    školní sešit, společně 

pes – 1.p., č.j., M, přítel – 1.p., č.j., M, člověka – 2.p., č.j., M, nástrahy – 4.p., č.mn., Ž … 

Učebnice str.71 cv.3 b, c společně, ústně       Učebnice str.72 cv.1a, 2, 3 společně, ústně 

                                      Vyjmenovaná slova po P 

Učebnice str.74 cv.2 – napiš do školního sešitu           pýcha – pytel - pysk 

PS 2. díl str.17              PS žlutý  str.28 cv.10,11,12          PS 1.díl str.41 cv.1 - 3           

Sloh, popis na volný list. Téma: Můj kamarád / kamarádka. Může to být osoba nebo   

zvířátko. 

Čítanka str.124     J.Kožíšek    Jak pampeliška roste 

 

Matematika         Písemné odčítání bez přechodu přes základ 

PS 2.díl str.29 př.2,3            PS 2.díl str.30 + sloupek              PS 2.díl str.31 př.1 – 3 

                             Písemné odčítání s přechodem přes základ 

PS 2.díl str.32 př.1, 2 společně                PS 2.díl str.33 př.1,2          PS 2.díl str.37 př.1 – 3 

Minutovky str.32 př.63, 64  

 

Prvouka                            Živá příroda 

Učebnice   str.34 – 36 

- zápis do velkého sešitu            Rostliny 

Společné znaky rostlin – zelené rostliny jsou jediným zdrojem kyslíku na Zemi.                   

Spotřebovávají oxid uhličitý a uvolňují kyslík -  fotosyntéza. K výživě potřebují světlo a oxid 

uhličitý ze vzduchu, vodu a živiny z půdy. 

Reagují na změny teploty prostředí – na jaře se zazelenají, vykvetou a mají plody, v zimě  

                                                                shazují některé stromy listy. Byliny nerostou. 

Pohybují se – některými částmi svého těla např. slunečnice otáčí květ za sluncem, pampeliš-    

                        ka zavírá květ na noc a před deštěm. 

Rostou a vyvíjejí se – během svého života mění velikost i vzhled. 

Dýchají – všemi částmi těla na světle i ve tmě.  



Vvlučují – při své výživě kyslík, při dýchání – oxid uhličitý. 

Rozmnožují se – kvetoucí rostliny: 1) semeny ukrytými v plodech 

                                                            2) podzemními částmi (cibulemi - tulipán, oddenky –  

                                                                sasanka, hlízami – brambor) 

                                                            3) nadzemními částmi (odnožemi, šlahouny– jahodník 

                           - nekvetoucí rostliny - výtrusy 

Některé rostliny se mohou rozmnožovat z části listu, stonku nebo kořene (řízky). 

Mezi kvetoucími  rostlinami najdeme trávy, zemědělské plodiny, stromy a keře např. 

kopřiva dvoudommá, máta peprná, pýr plazivý, hrách polní, jabloň. 

V lese, v parku, ale i na poli rostou nekvetoucí rostliny např. přeslička rolní, kapraď samec, 

řasy. 

Rostliny tvoří základ naší stravy i potravy ostatních živých tvorů na Zemi. 

PS str.38 

 

 

                                                                    


