
                                      TÝDEN OD  13. 4. -17. 4. 2020 

Po dohodě malá změna, úkoly jsou po dnech pro lepší orientaci. 

Pondělí - prázdniny vyšlehat rodinu a kouknout na tento dokument 
https://decko.ceskatelevize.cz/moudronos díl …. Díky rostlinám 

ÚTERÝ 

ČESKÝ JAZYK  

Napsat čtvrtletní testík z Čj. 

Jedna strana čtenářská gramotnost, druhá strana mluvnice, poté poslat buď e- mailem, 

nebo nechat v krabici na parapetu. Nechám na Vás, co Vám vyhovuje, jen nezapomeňte 

podepsat.  

(Nejdříve vždy s dětmi projdeme celý test, společně přečteme zadání, co potřebují 

vysvětlit, vysvětlíme a pak nechte děti samostatně pracovat, dokud nemají hotovo. Poté si 

to zkontrolují a odevzdají. Kdo bude chtít kontrolovat, můžete zakroužkovat chyby, aby 

děti měly hned zpětnou vazbu. Jinak udělám já a ve škole si to vyhodnotíme.  

Děkuji za spolupráci. 

 

MATEMATIKA  

Učebnice – opakování  na str. 72  

• Násobilka 3 - vyvození učebnice str. 63 modré příklady…postupně děti sčítají po 3 a 

říkají výsledky 

Sluníčkový sešit – str. 6 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/moudronos


ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice - str. 52,53   

• poslech 27-31 

• Poslechy opět volně ke stažení na odkazu ulož to.cz: 
Odkaz: https://uloz.to/file/VedLixqiW/happy-house-1-cd-2-ra 

 

Pracovní sešit 

-  str. 44  - nakresli svůj oblíbený ručník nebo osušku a pojmenuj…TOWEL  

-  str. 46 vybarvi co je horké hot červeně, studené cold modře a teplé warm fialově 

 

STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK  

Učebnice – str. 63  - procvičovat, do diktátu napsat cv. 3. str. 63 

Písanka - str. 17 

Čítanka – str. 56 – 57 

 

MATEMATIKA  

Napsat čtvrtletní práci. 

Postupovat jako v ČJ. Nejdříve vysvětlit, poté nechat vypracovat. Děti učím 

klidně pracovat na přeskáčku, začít tím co mi jde a nedělá problém. 

Nezastavovat u problémů, ale nejdříve to jednodušší a naposled složitější jako 

slovní úlohy, geometrii apod. Každý to má jinak. Po dokončení kontrola a 

stejně jako ČJ poslat p. uč., nebo odevzdat do krabice.  

Děkuji opět za spolupráci. 

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


PRVOUKA  

Učebnice -  str. 48-49 

Pracovní sešit – str. 51-52 

 

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK  

Učebnice  

- str. 64 procvičovat 

- str. 66 téma zvířata….po dokončení stránky nějaké zvíře nakreslit v rámci Vv a poslat 

e-mailem Kdo i něco připíše do obrázku budu ráda, do školního sešitu napsat 

cv.7.str.64 a poslat mailem. 

Čítanka – str. 58-59 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOST  

Vystříhat homonyma a nakreslit zvíře.. technika je na dětech 

 

MATEMATIKA  

Učebnice – učebnice na str. 64 -  stále násobilka 3  - procvičovat ústně 

Sluníčkový sešit – str. 7 

 

 

 

 



PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK  

Písanka - str. 18, 19 

Edice na doma – str. 48, 49 

 

MATEMATIKA 

Geometrie – pracovní sešit – str. 46, cv. 5, 6 

 

 

 

 


