
TÝDEN OD 25. 5. - 29. 5. 2020 
 

  

Od tohoto týdne bude učivo dle rozvrhu dětí, které chodí do školy. 

 To co bude zde, dělají děti ve škole. Dny si doma proházejte, jak potřebujete. 
Ve škole jsou vždy 3 hodiny. 

 

Skype:     Po - AJ         Út - PRV          ST - CJ            ČT - M            Pá - Mg a PRV 

 

 

ČESKÝ JAZYK (pondělí - úterý) 

• Opakujeme slovní druhy, hlavně podstatná jména  
•  učebnice -  str. 68-70  
• pracovní sešit - str. 76/16 

V úterý píšeme diktát str. 117 cv. 26 -  Po napsání podtrhnout podstatná jména plnou čárou 
a slovesa vlnovkou, kdo píše doma, pošle e-mailem. 

 

ČESKÝ JAZYK (středa  - čtvrtek) 

• Opakujeme předložky  
• učebnice -  str. 71 –72  
• pracovní sešit  - cv. 14,15/76 

 

Pátek sloh - popis osoby pracovní sešit - str.80 -  příprava slov a dole jméno kamaráda a v 
příštím týdnu budeme psát věty a kreslit. Děti co jsou doma, poté příští pátek pošlou e-
mailem.    

Jelikož je 1.6. Den dětí uděláme si nástěnku různých kamarádů (psát na velký bílý papír, 
nejdříve popis a pak obrázek). 

 

ANGLICKÝ JAZYK (pondělí - středa)  

nová lekce č. 7 stále opakujeme 



• učebnice -  str. 60 - poslech Where is Otto? 

Poslechy volně ke stažení na odkazu ulož to.cz: 

Odkaz: https://uloz.to/file/VedLixqiW/happy-house-1-cd-2-ra 

• pracovní sešit - str. 53  - poslouchej a napiš čísla…podle toho jestli je in-v nebo on-na 

 

MATEMATIKA (pondělí až čtvrtek) 

• Procvičovat násobilku již společně, vše dohromady.  
• Zatím máme násobilku 0,1,2,3,4,5,10 
• učebnice -  str. 75-76 
• pracovní sešit -  str. 33  

Matematika – geometrie  

• pracovní sešit - str. 47 cv. 3. 4  - kontrola od  str. 41 do 46 co chybí doplnit 
 

ČTENÍ (úterý)  - strana  -  70 - 71 

 

PRVOUKA (čtvrtek) 

• učebnice - str. 56  
• pracovní sešit -  str. 60 

 

PRVOUKA (pátek) 

• učebnice - str. 57 
• pracovní sešit – str. 62 a 63 přes víkend jako Dú /mazlíčci doma/ 

 

PÍSANKA (pátek ) - str.25 

ČTENÍ (pátek) 

• Přinést si čtenářský deník. Kdo je doma dát do boxu. 
 
 

Děkuji za skvělou spolupráci. Těším se na skypu. 

Vypracovala:  Paní učitelka R. Kaislerová 

https://uloz.to/file/VedLixqiW/happy-house-1-cd-2-ra

