
TÝDEN OD 11. 5. - 15. 5. 2020 

 Skype:         Pondělí - AJ a PRV                  Středa - CJ a M                         Pátek - M a PRV 

___________________________________________________________________________ 

PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK  

• slovesa  - učebnice - str. 70 cv. 4. ústně  
                                                  cv.5. písemně  - přepiš do školního sešitu a plnou čárou 
označ podstatná jména,  vlnovkou slovesa ...kdo je na skypu budeme kontrolovat ve 
středu 13.5. kdo ne, pošlete prosím mailem ke kontrole. 

• pracovní sešit -  str. 75/11 
 

ANGLICKÝ JAZYK nová lekce č. 7  

• učebnice -  str. 58 - posloucháme poslech - 40 otázka Do you like.....?  
• pracovní sešit - str. 51 - Kdo má rád, nakreslí usměváček   

kdo ne - mračounek   (budeme řešit na skypu) 

 

Poslechy volně ke stažení na odkazu ulož to.cz: 

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

 

ÚTERÝ 
MATEMATIKA  

• učebnice – opakování v učebnici na str.75 - ústně cv. 1,2  
• Procvičovat násobilku již společně, vše dohromady.  

Zatím máme násobilku 0,1,2,3,4,5,10 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

• Modrý velký sešit – Nadpis DO YOU LIKE.............?  pod to nakresli své oblíbené zvíře 
a zjisti, jak se řekne anglicky...kdo bude chtít, může napsat pod obrázek.... 
ve středu na skypu nám může ukázat 

 

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


STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK 

• učebnice – slovesa - str.70. cv. 7. a ústně...vysvětlit si pojem sloveso znamená, že se 
něco děje (dějová  slovesa)  - dobrovolně si zahrát hru...vymysli co nejvíce sloves od 
písmene např. K 

(koupat, kráčet, kypřit, kouluje, klečí, kouše,.....je jedno v jakém tvaru) 

HRA - píšeme každý na papír v rodině, poté kontrola, kdo má stejné škrtáme a komu zbylo 
nejvíc vyhrává....Např. Máte dva  sloveso kouše, tak škrtnete oba ..tím je jich méně a 
vyhrává jen ten, kdo má to sloveso sám 

 

• pracovní sešit - str.75 cv.12 
 

 

PRVOUKA  

• učebnice - str. 53 – přečíst - Ptáci na jaře   
• pracovní sešit - str. 57 cv.1,2 

 

ČTVRTEK 

MATEMATIKA  

• učebnice -  str.75 cv. 3,4 a v zeleném sloupečku vybrat opět 6 příkladů a  přepsat..... 
kontrola v pátek na skypu …… kdo nebude poslat mailem ke kontrole 

• Sluníčkový sešit  - str.16... první dvě tabulky 2,3 
 

PRVOUKA  

• pracovní sešit – str. 57,  cv. 3-6  (řešení naleznete na konci těchto úkolů) 

Odkaz na píseň   

https://www.youtube.com/watch?v=h0FwZ4HFmsc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0FwZ4HFmsc


PÁTEK 
ČTENÍ/PSANÍ  

• ČÍTANKA – str. 66-67 
• PÍSANKA - str.23 psací Ž 

MATEMATIKA  

• Geometrie – pracovní sešit - str.46/8 a dobrovolně cv. 9 

 

Vypracovaly a krásné dny přejí -  Paní učitelky R. Kaislerová, L. Uhlířová 

 

 

 

 


