
Český jazyk 

Pondělí  

- Online hodina 10:00 – 10:45  

- Čtení – čítanka str. 40-41, sešit čtení 41/1,2 odpověz na otázky 

Úterý  

- Online hodina 8:45 – 9:30  

 

Středa 

- PS str. 19/3, 4, 5 – zkontroluj s klíčem 

 

Čtvrtek 

- Uč. 36/5 a), b) do čj 2 

- Čtení – čítanka str. 42  

- Sloh – PS str. 13/2 

Pátek  

- Uč. 37/8 do čj 2 

- Uč. 37/9 do čj 2 

- Čtení – čítanka str. 43 

 

Matematika 

Pondělí 

- Online hodina 8:45 – 9:30  

 

Úterý 



- Uč. 33/18 do m2 

- Jednotky času – uč. 35/1, 3, 4 do m2 

Středa 

- Online hodina 8:45 – 9:30  

 

Čtvrtek  

- Geometrie – Online hodina 8:45 – 9:30  

 

Pátek 

- uč. 35/5, 7 do m2 

- uč. 36/9, 11, 12 do m2 

 

Anglický jazyk 

Úterý 

- Online hodina 10:00 – 10:45  

 

Středa 

- Online hodina 10:00 – 10:45  

 

Čtvrtek 

- Uč str. 34, 35 – učit se nová slovíčka (pracuj se slovníkem v PS)  

- PS str. 30/1  

- PS str. 31/4  

 



Vlastivěda  

Úterý 

- Pracovní sešit str. 28/1, str. 29 

Pátek 

- Online hodina 8:45 – 9:30  

 

 

Přírodověda 

- Online hodina čtvrtek 10:00 – 10:45  
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2 Člověk a vesmír 

Slunce – zdroj tepla a světla      str. 25 

Sluneční světlo a teplo je základní podmínka života. 

Slunce je HVĚZDA. 

Je z mnoha hvězd nejblíže naší planetě. Není tu ani příliš horko /jako např. na planetě Merkur/ a ani 

přílišná zima. Je také nejjasnější z hvězd.  

Má přes 4 miliardy let. 

Má vliv na naše zdraví, jeho svit působí na náš imunitní systém. 

Otáčí se kolem své osy – rotuje. 

Jaká je teplota na jeho povrchu?      Asi 6000stupňů Celsia 

Uprostřed je mnohem, mnohem vyšší.  

Jaká je jeho vzdálenost od Země? 

Asi 150 milionů km. 

Jak dlouho letí paprsek na Zemi? 

Asi 8 minut. 

 



Co ostatní hvězdy? 

Některé jsou velmi vzdálené, některé menší, některé méně zářivé. 

Mají různé barvy. 

Otázky prosím červeně, nadpisy barevně, doplnit obrázky. 

Úkoly v PS nebudu vypisovat, máte zaznačené stránky. 

Ten obrázek jsem zvětšila je to skutečně foukání skla a tedy je třeba dopsat písek. 

Hezký víkend, úkoly neodkládejte na poslední chvíli a tuto látku o sluníčku se naučte, možná  

Budu zkoušet. Kubi, co říkáš? 

Posílám  vám na první fotce východ, na druhé západ. Třeba se bude hodit k výzdobě sešitů…. 

 

 



 

 


