
ČESKÝ JAZYK 

1. Vyjmenovaná slova po B (U – str. 23) 

PS – str. 22/ cv. 1 (zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B a chybějící slova dopiš)     

                     cv. 2, 3+a, 4, 5+a (pracuj podle zadání) 

         str. 23/ cv. 6+abcd, 7 

PS malý růžový – str. 1 (do tabulky si opiš vyjmenovaná slova po B), cv.1a (slova hledej v PS  

                                          str.22) 

                              str. 2/ cv. 1, 3 (pracuj podle zadání) 

                                        cv. 2 (do sešitu napiš datum a nadpis Vyjmenovaná slova po B, potom  

                                                  opravené věty správně napiš) 

                              str. 3/ cv. 2abc (nezapomeň si zdůvodňovat pravopis) 

 

2. Vyjmenovaná slova po L (U – str. 24) 

PS – str. 24/ cv. 1 (zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po L a slova napiš) 

                     cv. 2 (můžeš použít loňský sešit Vyjmenovaná slova)  

                     cv. 3, 4 (pracuj podle zadání) 

U – str. 24/ cv. 2 (do sešitu napiš datum, nadpis Vyjmenovaná slova po L, potom doplněná slova) 

 

3. Čtení – čítanka str. 24 – 27    

 

 

MATEMATIKA 

1. Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným 

PS – str. 23/ cv. 1, 2 

         str. 25/ cv. 1, 2, 3, 4 

         str. 26/ cv. 1, 2, 3  

         str. 27/ cv. 1, 2 

         str. 28/ cv. 1, 3, 4 

                     cv. 5 (nejprve odhadni a znaménko zapiš do modrého rámečku, potom nadepiš výsledky  

                               nad příklady a porovnej je – znaménka tentokrát napiš to růžového rámečku) 

         str. 29/ cv. 2 + sloupeček 

 

2. Tucet = 12 kusů 

PS – str. 22  

 

3. Dělení se zbytkem 

Min. – str. 6/ cv. 11ab, 12 

 

Pokud budeš mít čas a chuť, můžeš si postupně doplňovat cvičení z opakování str. 3 – 10 jako 

minulý týden. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

1. Nejprve si do sešitu napiš ještě k rostlinám zápis (na novou stranu) – nezapomeň 

datum.        

                               Dělení rostlin (podle stonku)        

1. Byliny (dužnatý stonek) 

2. Dřeviny (dřevnatý stonek) – stromy (mají kmen a korunu) 

                                             – keře (kmen je rozvětvený těsně u země) 

 



                       Dělení rostlin (podle místa růstu a užitku)    

1. Plané rostliny (les, louka, neudržované plochy) 

2. Užitkové rostliny – polní plodiny (pole – brambory, pšenice)    

                                 – ovocné stromy a keře (sad, zahrada – třešeň, rybíz)   

               – zelenina (pole, zahrada – mrkev, česnek) 

3.Okrasné rostliny  – zahradní rostliny (zahrada – růže, pivoňka)  

              – pokojové rostliny (lidská obydlí – ibišek, fíkus) 

 

Rozlišujeme rostliny kvetoucí a nekvetoucí.  

 

 

2. Přečti si U – str. 14 a zkus odpovědět na otázky vlevo vedle obrázků okrasných rostlin 

3. Zopakuj si vše o rostlinách U – str. 9 až 14 + sešit 

4. Přečti si U – str. 15 Vlastnosti živočichů, zapiš do sešitu, nakresli dolů pod zápis 

obrázek libovolného živočicha a vyznač, jak dýchá (jako je na obrázku U – str. 15 

nahoře):                    

                                Živočichové (i člověk) 

 

Znaky: 

1. Přijímají vodu a potravu. 

2. Z těla vylučují vodu, nestrávené zbytky potravy a oxid uhličitý. 

3. Dýchají (vdechují kyslík a vydechují oxid uhličitý). 

4. Reagují na změny v přírodě (zima, horko). 

5. Pohybují se (z místa na místo). 

6. Pomocí smyslů přijímají informace o svém okolí. 

7. Rostou a vyvíjejí se v dospělého jedince. 

8. Rozmnožují se – samice rodí živá mláďata nebo snáší vejce (mláďata se líhnou). 

 

 

VLASTIVĚDA 

1. Orientace na mapě – přečti si v U – str. 18 a 19 

2. Napiš pozorně zápis do sešitu – nezapomeň napsat datum: 

 

                                Orientace v krajině 

 

Hlavní světové strany:  sever (S) 

                                      jih (J) 

                                      východ (V) 

                                      západ (Z) 

Vedlejší světové strany:  severozápad (SZ) 

                                         severovýchod (SV) 

                                         jihozápad (JZ) 

                                         jihovýchod (JV) 

 

Nejpřesněji určíme světové strany pomocí kompasu nebo buzoly. 

                                          

 

3. Nakresli do sešitu (dolů pod zápis) směrovou růžici podle U – str. 18 vpravo nahoře 

4. Vypracuj úkoly – PS – str. 13/ cv. 1, 2, 3 

 


