
TÝDEN OD  27. 4. - 1. 5. 2020 

PONDĚLÍ 
ČESKÝ JAZYK 

• Podstatná jména  -      učebnice - str. 68 cv. 1,2 ústně 
- pracovní sešit  - str. 73 cv. 5 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
• poslech  - učebnice - str. 52 zopakovat  
• pracovní sešit -  str. 48  hledáme v učebnici a dokreslíme 3 obrázky do obdélníčků, 

pak říkáme věci, vybarvíme, když se podaří, vybarvíme domeček, když něco děti neví, 
koukneme do učebnice a poslechneme znovu poslech v učebnici na str.48  - budeme 
dělat v pondělí 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.73  - ústně 
• Násobilka 3 -  stále procvičovat a učit se říkat násobky zpaměti…0,3,6,9,12,15.. 

již zkoušíme vše dohromady s ostatní násobilkou 

Zatím máme násobilku 0,1,2,3,4,5,10 

• Sluníčkový sešit – str. 15 první sloupeček, dětí zkusí samostatně na skypu (STŘEDA) 
společná kontrola 
 

PRVOUKA  
• Učebnice -  str. 52, téma Ze života včel, kouknout na tento odkaz: 

 https://www.montessori-skolka-brno.cz/l/poznavame-zivot-hmyzu-vcela/ 

Bohužel letos nebude včelkohraní, tak aspoň malinká náhrada - nakoukneme do života včel. 

 

https://uloz.to/file/VedLixqiW/happy-house-1-cd-2-ra
https://www.montessori-skolka-brno.cz/l/poznavame-zivot-hmyzu-vcela/


ANGLICKÝ JAZYK  
• Pracovní sešit – projít a dokončit  6 lekci do str. 49 kdo co nestihl 

 

STŘEDA 
ČESKÝ JAZYK  

• učebnice – Podstatná jména -  str. 68 cv. 3 
• pracovní sešit - str.73 cv.6,7 

 

PRVOUKA  

• učebnice  - str. 52 -  téma Ze života včel, přečíst  

Dobrovolný úkol - vyrobit čmeláka z toaletního papíru viz video 
https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-z-rulicky-toaletniho-papiru-cmelaka.html  

barevné papíry jsou v boxu, oči stačí domalovat fixem.. 

• pracovní sešit – str. 54 …dole vystříhat stromy a na stranu 55 nalepit, kdo zvládne, 
bude mít krásné překvapení - budeme řešit ráno na skypu 

 

ČTVRTEK 
MATEMATIKA  

• Sluníčkový sešit – str. 15 druhý sloupeček a třetí kdo zvládne…budeme dělat 
společně ve středu na skypu 
 

ČÍTANKA – str. 62 a 63 

 

 

PÁTEK 
Státní svátek  

Dobrovolný úkol, Zjistit proč?  

Napoví ti toto video 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/...nase.../212562260400014-1-maj 

https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-z-rulicky-toaletniho-papiru-cmelaka.html
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/...nase.../212562260400014


 

Krásný máj a ať máte všichni doma ráj…. 

Paní učitelky R. Kaislerová, L. Uhlířová 

 
Uvidíme se opět na SKYPE -  pondělí AJ a ČJ  

                                                    -  středa M a PRV  

                                           - pátek není 
 

 

 

 


