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Všechna cvičení pište do školních sešitů.
Český jazyk
Opakování: opiš podstatná jména a urči jejich vzor – miminko, kotě, umění, ovoce,
maso, kamení, štěně, ptáče, hřiště, doupě, srdce, zboží, čelo, mládě, slunce.
Opiš si a nauč se barevný rámeček ze strany 107 dole.
108/7 – napiš v 7. pádě čísla množného.
108/8 – jen vypiš podstatná jména rodu středního, nic u nich neurčuj
108/9 jen doplň do vět slovo štěně ve správném tvaru a celé věty napiš
109/10, 109/ 11a), b). - celé napiš
Čtení
Každý den nahlas čti (čtecí karta).
Čítanka – od strany113 - 124.
Matematika
29/25, 27
Do sešitu si napiš nadpis rovnice a opiš si ze strany 30 nahoře barevný rámeček
(Pozoruj…).
30/1
31/8, 11
32/12, 13, 18, 19
Přečti si barevný rámeček na straně 35 a nauč se ho.
35/2, 7
36/9, 10
Přírodověda
Živočichové našich polí – strana 36. Napiš si tento nadpis a vypiš si 6 živočichů, kteří
na poli žijí.
Rostliny našich polí – přečti si strany 38 a 39 a opiš si a nauč se barevný rámeček na
straně 39 dole.
Živočichové našich polí - přečti si strany 40, 41, 42 a opiš si a nauč se barevný rámeček
na straně 42 dole.

Vlastivěda
Napiš si tyto výpisky do sešitu a nauč se je.
Nerostné bohatství
Nerostná surovina - z neživé přírody, dává lidem užitek. Je to uhlí, ropa, kaolin, vápenec,
sklářské písky, stavební kámen, zlato, stříbro…
Těžba nerostných surovin
Hnědé uhlí se těží v povrchových lomech, v tepelných elektrárnách se jeho spalováním
vyrábí elektrická energie. Černé uhlí se těží v hlubinných dolech. Ropa se těží těžními
vrty, vyrábí se z ní benzin a nafta, léky, plast. Z vápence se vyrábí vápno a cement. Ze
stavebního kamene sochaři vytesávají sochy.
Průmysl
Průmysl vyrábí různé výrobky, které lidé pak používají ve svém životě. Máme různá
odvětví průmyslu = textilní (ručníky), potravinářský (chleba), oděvní (trička), chemický
(léky), dřevozpracující (nábytek), stavební (cihly), strojírenský (stroje), keramický
(hrníčky), sklářský (sklo), kožedělný (boty)…
Průmyslové závody – strana 35
Výrobky se vyrábí v průmyslových závodech (mlékárny). Výrobky se většinou vyrábí
po částech. K výrobě potřebujeme surovinu (mléko), energii, zaměstnance, dopravní
prostředky (rozváží výrobky),…
Chraňme přírodu – strana 39
Člověk přírodě hodně ublížil – průmyslem, těžbou uhlí, elektrárnami, vyhynuly některé
rostliny a živočichové, znečistil ovzduší, vodu, vykácel mnoho lesů… Úkolem člověka
je přírodu chránit, proto vznikly chráněné krajinné oblasti (CHKO) – například
Slavkovský les. Dále vznikly národní parky (NP) – například Šumava. Návštěvníci v
nich musí dodržovat určitá pravidla (odpadky, trhání rostlin…) – prohlédni si tato
pravidla na straně 40. Naučné stezky – více nás informují o dané přírodě.
Angličtina
Opakuj si slovíčka celé 7. lekce.
Napiš si a nauč se slovíčka 8. lekce.
Čti nahlas a překládej od strany 33 do strany 36.
8. lekce
Its name – jeho jméno (u zvířat)
countries – kántrys – země
danger – dendžr – nebezpečí

Do you like cookies for breakfast? Máš rád
sušenky ke snídani?

or – nebo
seeds – síts – semínka
nuts – nats – oříšky
porcupine – pórkjupajn – dikobraz
fruit – frujt – ovoce
roots – růts -kořínky
insects -insekts- hmyz
leaves -lífs- listy
It eats…íts- Ono jí...(u zvířat)

Don´t eat that cookie! Nejez tu sušenku!
Pluto likes...-lajks – Pluto má rád...
He doesn´t like milk.- Hý daznt-On nemá rád
mléko.
Does she like milk?- Das ší-Má ona ráda mléko?
Yes, she does.- Ší das – Ano, ona má.
No, she doesn´t.- Ší daznt- Ne, ona nemá.
peas- pís- hrášek
picnic – piknyk -piknik
peanuts-pínats-arašídy

Na straně 35 dole opiš a přelož šest vět u barevných puntíků.
Na straně 36 dole vyber správné slovo (like nebo likes) a celé věty napiš a přelož.
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