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Jv - Shoda přísudku s podmětem
- uč. str.105 ústně; cv.22/105 do sešitu; str. 106 ústně + PS str. 14
KSv – vlastní tvorba - vymysli a napiš krátkou pohádku /pošli na e - mail
do 17. 4. 2020/
- práce na www.gramar.in – /od 9. – 13. 4. bez úkolů/
Lv – 117 – 122 /přečíst 2 příběhy / + ústně otázky
Projekt „Easter“ (Velikonoce) - namaluj hezký velikonoční obrázek nebo
přání na papír A4 (u přání bude A4 přeložena napůl) a doprostřed napiš
větu „Happy Easter“ (Šťastné Velikonoce)
- pořádně si odpočiň a projdi se někde v přírodě
Téma Animals (zvířata) v uč. str. 48 – 49. V týdnu po Velikonocích si vyber
jedno zvíře ze str. 48, namaluj ho a napiš 2 věty: This is a … (To je …)
It eats … (Živí se …)
Kombinatorika, statistika
-uč. str. 77/1,2,3,4; 78/8,10 – ústně + PS str. 22, 23/6
www.matika.in – zadávány krátké úkoly /od 9. – 13. 4. bez úkolů/
Poznáváme živé organismy
- uč. str. 56 - 57 „Živý, nebo neživý“; str. 58 - 59 „Rostliny – zelené
organismy naší planety“ + PS str. 34, 35
Strany 34, 35 v PS doplň, vyfoť a odešli do 17. 4. 2020 na e - mail
Pro žáky, kteří neposlali úkoly: prosím o jejich vyfocení a zaslání
nejpozději do 17. 4. 2020
Opakování a procvičování učiva
(Slované, Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovská knížata)
- učebnice od str. 11 do str. 24, internet
Pro žáky, kteří ještě neposlali splněné úkoly: prosím o jejich ofocení
a zaslání na mail nejpozději do 17. 4. 2020
Krásné Velikonoce.
Nakresli obrázek k textu z čítanky ze str. 117 „Láska je láska“ - kresba nebo
malba
Odesílat obrázky do 17. 4. 2020 /stále mi chybí obrázky / na e - mail
Smyčcové hudební nástroje
Na Youtube vyhledat skladbu: Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob – JARO
/poslechnout/ a do sešitu zápis: Poslech: A. Vivaldi – Čtvero ročních dob –
Jaro
Budeme pracovat na další skupině hud. nástrojů – nadpis do sešitu:
Dřevěné dechové nástroje
Pokuste se vyhledat na internetu 4 hlavní nástroje z této skupiny, vypište je
pod sebe do sešitu. Odpovězte na otázku: Který z nich je vyroben z kovu?
Najděte obrázek a jeden z nich namalujte do sešitu.
Zpívejte si a tancujte.
Pohyb na čerstvém vzduchu v přírodě.
Práce z krabiček od čajů, rýže atd. – vytvoř postavu robota
Odesílat fotky do 17. 4. 2020 / stále mi chybí fotky /na e - mail
Úkoly budou zaslány vyučujícími jednotlivým žákům prostřednictvím mailu
rodičů.

