Moji milí,
tak jsem tady zase s úkolem pro vás. Doufám, že se vám podařilo vypracovat dříve
zadané úkoly. Pracujte pilně, vše zkontrolujeme a vaše procvičování ohodnotíme
později ve škole. Na tomto listě máte zadání úkolů do ČJ, VL a PŘ, postupujte
podle něj.
ČJ






Přečti si text Lichožroutí bydlení v učebnici na s. 72.
Zodpověz celou větou do sešitu otázky:
1. Kde bydleli lichožrouti?
2. S kým Hihlík bydlel?
3. Čím jmenovali pana Vavřince na vojně?
4. Jak vypadal lichožroutí pokojík?
5. Proč se lichožrouti vyhýbají vodě?
6. Máte doma taky lichožrouty? :o)
Vyskloňuj spojení zelený lichožrout do sešitu v jednotném i množném
čísle.
Přepiš (bez chyb a čitelně) do sešitu cvičení 17 ze strany 73.

PŘ









Pracuj s textem Rozmanitost přírody v příloze:
Přečti si zelený úvod.
Pokus se zodpovědět si (ústně) 3 otázky pod textem.
Vypiš do sešitu ze cvičení 1 správná tvrzení (v závorkách).
Rozděl si stránku v sešitě do 3 sloupců s nadpisy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES,
SAVANA a POUŠŤ.
Zařaď do každého sloupce správné věty ze cvičení 2, správnost si ověř
v učebnici.
Můžeš shlédnout videa:
https://www.youtube.com/watch?
v=7XMio1OnH7s&list=PLSb33GG3csIWqNdeOxT2h37F3pMLJ2-Ze



https://www.youtube.com/watch?
v=vuqSVAuWX8k&list=PLSb33GG3csIWqNdeOxT2h37F3pMLJ2Ze&index=4




Přečti si komiks Třicetiletá válka v příloze.
Zodpověz celou větou do sešitu VL otázky:
1. Jaké povstání proběhlo v Čechách před třicetiletou válkou?
2. Jak se jmenoval jeden z českých velitelů?
Pokračuj čtením další části komiksu a odpovídej dál do sešitu:
3. Kdo zaútočil na císařská vojska tentokrát?
4. Kam táhlo cizí vojsko dál?
5. Jak dopadla ve válce česká města?
6. Po čem lidé toužili?
Švédové tehdy dobyli také město Bruntál. Až se někdy vypravíš s rodiči na
městský hřbitov, můžeš tam najít několik hrobek švédských vojáků.
Podívej se na:
https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk
https://www.youtube.com/watch?v=P-jBgStLNTs

VL








Na stránkách např. Facebook Planeta Země 3000 naleznete různé testíky,
které si můžete cvičně dělat, pokud se budete nudit:o))
Přeji vám, ať se vám práce pěkně daří! Užívejte si volnějšího režimu, ale také
pilně pracujte, ať máte bystré hlavičky. Čtěte, povídejte si, sledujte vzdělávací
programy a videa, MĚJTE SE a BUĎTE ZDRAVÍ!
K. Bezová :o))

