Mgr. Hana Mikulková
Učivo pro žáky 2., 4. a 5. ročníku do 3. 4. 2020
2. ročník
Prvouka:
➢ Opakování měsíců v roce, hodiny – čas. Kalendář.
➢ Na jaře – Svátky jara – tradice a zvyky.
➢ Hospodářská zvířata.
➢ Vycházka do přírody, na zahradu. Všímat si okolí, ptáčci na
krmítku (můžeme stále přikrmovat, sledovat jestli hnízdí).
➢ Zápis do sešitu:
Rostliny na jaře
Mezi jarní květiny patří: sněženka, bledule, petrklíč, podběl, narcis,
tulipán (namaluj obrázek květinky)
Jaro - začíná 20. března. Jarní měsíce: březen, duben, květen.
Svátky jara – Velikonoce (namaluj: obrázek kraslice, pomlázku,
mazanec…)
Hospodářská zvířata – chovají se pro užitek: kráva, prase,
slepice, ovce, koza, kůň (namaluj: např. statek, farmu, chov
slepic…)
Hudební výchova
Písničky: Já mám koně, Vyletěl holoubek, Pějme píseň dokola, Pět minut
v Africe.

4. ročník
Přírodověda:
Opakování učiva- Parky a městská zeleň. Rostliny a živočichové.
Člověk a parky – zápis str. 51 tučně zelený text. Otázky str. 51 ústně. Pr.
sešit str. 25, 26.
Okolí lidských obydlí Zahrada a sad – opis do sešitu podle obrázků: str.
52 – 57, ústně číst v učebnici
Zelenina – kořenová: mrkev, ředkev,
- cibulová – cibule…
- …
Rostliny - jabloň domácí, máta peprná, ….
Živočichové – hospodářská zvířata: kur domácí, …
- Domácí mazlíčci….
- Žijící volně v okolí:……
Užitek pro člověka: pěstování užitkových rostlin,…..
Namaluj obrázek. Pr. sešit str. 27, 28, 29. Číst encyklopedie, web
DIDAKTA, vycházka do přírody, lesa, na zahradu, sledovat a přikrmovat
ptáčky.
Hudební výchova
učebnice:
Smích a hudba – Vdávalo se motovidlo,
Stará archa
Na vojně – Boleslav, Boleslav
Ten chlumecký zámek
Muzikanti – Muzikanti co děláte. Labada.
Opakování noty, stupnice C-dur, hudební nástroje.

5. ročník
Přírodověda:
Opakování učiva III.
Vylučovací soustava, Kožní soustava – zápis str. 50,51 tučně modrý
text. Otázky str. 50,51 ústně. Pr. sešit str. 29, 30.
Nervová soustava, Smyslová soustava – zápis str. 53, 55 tučně modrý text.
Otázky str. 53, 55. Pr. sešit str. 31, 32.
Učebnice: přečíst.
Hormonální soustava – zápis str. 56, tučně modrý text. Pr. sešit str. 33.
Hudební výchova
učebnice:
Kde domov můj
Proč bychom se netěšili
Týnom tánom Jepo i tai tai je
Vesmír - Hvězdičky dobrou noc, Jedeme za sluncem. Číst Bedřich Smetana,
Antonín Dvořák.
Opakování noty, stupnice C-dur, hudební nástroje.

