ŠKOLNÍ PRÁCE NA TÝDEN OD 2.11. do 6.11.2020
1.ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK: Živá abeceda str.41-45, postupujte dle úkolů dole na stránce, upevňujte
znalost všech tvarů písmenek (poznávání ne psaní), skládejte z papírové abecedy slabiky a
slova z učebnice (doplňte si písmenka do složek dle probíraných), upevňujte čtení, procvičujte
analýzu a syntézu slov (co slyšíš: š-k-o-l-a, slyším škola a obráceně – řekni slovo a rozlož ho
po písmenkách kolo – k-o-l-o)
Podle probraného písmenka vyplňujte sešit Učíme se písmena po list 9 (určím slabiky u
obrázků a zakreslím tečkou, obrázky vybarvím, na druhé straně listu zakroužkuji písmenka a
vybarvím obr.)
Písanky: dokončete ve velkých písankách postupně vše, příští týden dostanou děti písanky
nové
Moje první psaní z druhé strany str.6-9 (číslice)
Písanka s kocourem Samem z druhé strany 12 (číslice)
Na PC můžete procvičovat v programu Silcom Než půjdu do školy. Přihlášení viz na www
níže.
MATEMATIKA:
Učebnici č.1 odevzdejte ve škole za dveře, bude tam připraven díl druhý. Dnes nebo v úterý
mezi 9-11 hodinou, případně dle domluvy.
V učebnici Alter2 každý den jedna strana str.1-4, Procvičujte i pamětní počítání, u slovních
úloh vytvořte otázku, děti se snaží vytvořit správnou odpověď. V malém procvičovacím sešitu
pokračujte, udělejte str.13-20. V Barevné matematice si udělejte str.6-8.
PRVOUKA:
2.ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK:
2.11. str.24 celá ústně, 24/4 písemně, věty rozkazovací
3.11. str.25 ústně, 25/3 písemně, věty přací
4.11. opakování Druhy vět str.26, písemně 26/3,4
5.11. opakování Druhy vět str.26 Písemně cv.5
6.11. opakování Druhy vět str.27 Písemně prac.seš.str.13-14
Písanka – každý den jedna strana

Čteme nahlas každý den – buď z čítanky nebo vlastní knihu. V listopadu přečtete další
dětskou knížku a zapište si ji do čtenářského deníku.
MATEMATIKA: Alter5 str.26-30, Barevná matematika str.7, Už počítám do 100 str.19-20,
Procvičujeme zpaměti sčítání a odčítání do 100 bez přechodu (např. 35+4, 61+8, 70-6, 58-5
atd.)
Příklady, které jsou v učebnici v zeleném rámečku str.26-30, opisují děti do sloupečků do
sešitu a vypočítají. Dbáme na pěknou úpravu!
Procvičuj na počítači Veselou matematiku a Geometrii.
PRVOUKA:
3.ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK: Slova souznačná: Uč.str.34, str. 34/ 2 – spojuj přes folii slova souznačná,
cv.3 napiš do sešitu ČJ-Š podle vzoru, PS str.24 , Slova protikladná: Uč.str.35,str.35/cv.2 kroužkuj slova s opačným významem přes folii ,cv.3 – piš dvojice slov protikladných do
sešitu, PS str.25, Video na ČT – EDU: 1.stupeň ZŠ – Český jazyk - Slovní zásoba –
UčíTelka(3.tř.): Slova stejného významu a slova protikladná , Slova příbuzná: Uč str.36,
37 ,str.37/cv.3 – piš do sešitu, rozděl slova podle příbuznosti do těchto sloupců: -vod-, -led-, rod-, PS str.26, video na ČT – EDU: Český jazyk – Slovní zásoba- UčíTelka (2.tř.): Slova
příbuzná, Opakování s vílou č.3 - PS str.27 , PSANÍ: Písanka str.14,15

MATEMATIKA: Násobení a dělení č.4: Uč.str.28,29, PS str.19,20,nakopírovaný list,
Násobení a dělení č.5: Uč.str.30,31, PS str.21, nakopírovaný list, video na ČT–EDU:
Matematika – Aritmetika - UčíTelka (2.tř.) – Násobilka 4, Násobilka 5 GEOMETRIE: Čáry
– Uč.str.112, PS str.39, Přímka – Uč str,113 , PS str.40
PRVOUKA: Hlavní město Praha – Uč.str.16, video na ČT- EDU : Prvouka – Česká
republika- Kraj Praha: Hlavní město České republiky, Opakování učiva: PS str.15, Uč.str. 17
- přes folii vylušti tajenku
ANGLIČTINA: Lekce 7 – Počítání do 12: Uč.str.16,17, str.17/5- nacvič rozhovor, PS
str.16,17, str.17/8 – říkanku sestav podle učebnice str.17/ cv.6, napiš si slovíčka z této lekce
4.ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK: Předpony ob-,v-, Skupiny bě/bje, vě/vje: Uč.str.32,33, Uč.str.32 – pročti si
žlutou tabulku, cv.2,3,4 – písemně do sešitu ČJ-Š, Uč.str.33 – pročti si žlutou tabulku, cv.6,9
ústně nebo přes folii, cv.7 písemně do sešitu, PS str.26, Předpona vy- vý-: Uč.str.34,
Uč.str.34/2,3 – písemně do sešitu, PS str.27, můžete se podívat na video ČT –EDU: 1. stupeň
– Český jazyk – Pravopis - - UčíTelka(3.tř.) : Předpony vy- výMATEMATIKA: Písemné násobení jednociferným činitelem: Uč.str.36 – písemné násobení
bez přechodu přes desítku, př. 1,3 vypočítej do sešitu, PS str.17,18 GEOMETRIE:

Rovina,rovinné útvary:Uč.str.115, PS str.36,37, Tělesa: Uč.str.116 –ústně, př.2 přes folii, PS
str.38
PŘÍRODOVĚDA: Minerály a horniny: Uč.str.19-21, Uč.str.20 – překresli do sešitu obrázek
průřezu zeměkoulí, dále do sešitu doplň věty – Nejznámější minerály jsou: ……… . Horniny
podle způsobu vzniku dělíme na: 1. ………… 2. ………. 3. ………… a ke každé skupině
vypiš ze str.21 zástupce těchto hornin a doplň : Žula se skládá z ………………, používá se
nejčastěji na ……….. . Vápenec vznikl ……………, barvu má ....., používá se ve
stavebnictví k výrobě………. . Mramor vznikl přeměnou …….., používají ho ……… a
………. . PS str.12/7,str.13/9
VLASTIVĚDA: Přemyslovci: Uč.str.22,23 – pročti si text a do sešitu doplň věty: Prvním
přemyslovským knížetem byl…………,jeho manželka se jmenovala ………… . Bořivojův
vnuk se jmenoval …….., byl pravděpodobně r.935 …………..a později prohlášen za ……..
Svátek patrona české země si připomínáme dne ………(najdi v kalendáři) . Po jeho smrti
vládl jeho bratr…….,za jeho vlády se rozvíjel ……..,začaly se razit …….. . K úplnému
sjednocení slovanských kmenů na území Čech došlo po vyvraždění rodu ………. . PS
str.14/1,2,3 Učivo si ústně zopakuj podle otázek v uč.str.23,video na ČT –EDU: část
Přírodověda,Vlastivěda- Lidé a čas – Bořivoj a Ludmila, Sv.Václav (najdete i na internetu –
Dějiny udatného českého národa)
ANGLIČTINA: Lekce 7(1. část) – Najdi ten míč:Uč. str.16 – předložky on, in, under ,
Zapiš si do sešitu AJ – Předložky: on – na (on the table –na stole),in – v (in the box –
v krabici),under – pod (under the chair – pod židlí), Uč. str.16/1 – prohlédni si obrázky, hledej
(find) na obrázcích věci a odpovídej , cv.2 – tvoř otázky Where is the …………? (Kde je
………?) a odpovídej podle obrázku, PS str.16, napiš slovíčka
5. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK: Změny při odvozování slov: Uč.str.46 – prohlédni žlutou tabulku, Přídavná
jména utvořená od zeměpisných názvů: Uč.str.47 – žlutá tabulka – přepiš si ji do sešitu, cv.4udělej přes folii, cv.5,6 písemně do sešitu, PS str.23, Skupiny bě/bje-, vě/ vje-,pě: Uč.str.48 –
pročti si žlutou tabulku, cv.2 – písemně do sešitu rozděl slova podle příbuznosti , Uč.str.49 –
cv.4,6 přes folii,cv.7 napiš do sešitu, PS str.24,25
MATEMATIKA: Čísla větší než milion : Uč.str.27 – písemně do sešitu př.3,4,7, str.28 – písemně
př.10,11,15, PS str.13/1,3 a př.za čarou , video na ČT – EDU: 1.stupeň – Matematika – Aritmetika –
Počítáme do milionu , GEOMETRIE: Konstrukce trojúhelníku – trojúhelníková nerovnost : Uč.str.125
– zopakuj si učivo pročtením žluté tabulky, písemně do sešitu př.1,2 –procvičení trojúhelníkové
nerovnosti, PS str.44/1,2,3 a př.za čarou,

PŘÍRODOVĚDA: Sluneční soustava: Uč.str.21 – Nauč se vyjmenovat planety sluneční
soustavy a udělej zápis do sešitu: Planety sluneční soustavy jsou - …………. . Přirozenou
družicí Země je ….. . Planetky jsou …….. . Komety jsou ……. . Meteoroidy jsou ………
.Najdi na internetu , kdy bude Halleyova kometa pozorovatelná ze Země a vyhledej
v učebnici, jaký je rozdíl mezi meteoroidem a meteoritem. Uč. str.22 – pročti si zajímavosti
o planetách, jednu z planet si vyber a s pomocí učebnice, internetu ( hodně videí je na ČT –
EDU - Přírodověda - Vesmír a Země), popř. encyklopedie udělej prezentaci , PS str.14
VLASTIVĚDA: První světová válka: Uč.str.22,23 – pročti a do sešitu doplň věty: Spory mezi
nejsilnějšími státy Evropy o kolonie ,ve kterých byly bohaté zásoby nerostných surovin a

levná pracovní síla ,vedly k rozpoutání 1. sv. války. Záminkou se stal …………. . Války se
zúčastnilo více než -- států, ty se seskupily do dvou celků. (překreslete si tabulku z Uč.str.23).
Trvala ………..a skončila v roce ………. .Byly poraženy státy …….. a ………….. , což
vedlo k vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků - 28.října 1918 vznikla
Československá republika., PS str.19,Uč.str.24 – pročti kapitolu Jak se žilo za války a udělej
úkoly v PS str.20,21 Video na ČT – EDU: Přírodověda,Vlastivěda – Lidé a čas - První
světová válka, Československé legie v 1.sv. válce (můžeš najít i na internetu – Dějiny
udatného českého národa)
ANGLIČTINA: lekce 7, naučit a opsat slovíčka, pracovní sešit, úkoly z prac.seš. mi posílejte na wapp,
zkontroluji vám to

