
TÝDEN OD  4. 5. - 8. 5. 2020 

PONDĚLÍ 
ČESKÝ JAZYK  

• Slovesa –    učebnice -  str. 69 cv. 1,2 ústně  
- pracovní sešit - str. 74 cv. 8  

• Napsat diktát -  učebnice - str. 117 č. 25 - po napsání plnou rovnou čárou najít a 
podtrhnout/pokusit se samostatně/podstatná jména př. To Sluníčko…stačí najít jen 
některé, nemusí vůbec všechny….A prosím poslat e-mailem ke kontrole - zjistíme, 
jak děti rozumí podstatným jménům a zvládnou je vyhledat. 
 

ANGLICKÝ JAZYK  nová lekce č. 7  

• učebnice - str. 56 -57 - hledáme v učebnici  a posloucháme - poslech 36 -39 
•  nová slovní zásoba(zvířata) 

Poslech volně ke stažení na odkazu ulož to.cz 

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

 

ÚTERÝ 
MATEMATIKA  

• učebnice – opakování  na str.74 - ústně a cv. 5 - písemně do školního sešitu jako 
jeden sloupeček a druhý sloupeček vybrat 6 příkladů ze zeleného sloupce na té samé 
straně. Také prosím poslat mailem. 

• Procvičovat násobilku již společně, vše dohromady 

Zatím máme násobilku 0,1,2,3,4,5,10 

 

PRVOUKA  

• učebnice  - str. 44 -52 - zopakovat a dokončit - str. 55  

Končí nám další kapitolka a ve středu na skypu uděláme shrnutí „Já to hravě zvládnu“ 

Poté prosím poslat e-mailem ke kontrole - pracovní sešit - str. 56 

ANGLICKÝ JAZYK  

• pracovní sešit – projít znovu 7 lekci zvířata a do pracovního sešitu str. 50 dokreslit 
zvířátkům ocásky…kdo zvládne pojmenovávat anglicky názvy zvířat, může zkoušet 

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


STŘEDA 
ČESKÝ JAZYK  

• učebnice – slovesa str. 69 cv. 3 
• pracovní sešit - str. 74 cv. 9, 10 

 

PRVOUKA  

• pracovní sešit – str. 56 - níže také posílám řešení, budeme řešit ráno na skypu 

 

ČTVRTEK 
 

MATEMATIKA  

• pracovní sešit - str. 31 
 

ČÍTANKA – str. 64 - 65 

 

PÍSANKA -  str.22  - psací Z 

 

PÁTEK 
Státní svátek   

 

 

Krásný máj a ať máte všichni doma ráj 

Paní učitelky R. Kaislerová, L. Uhlířová 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ PRVOUKY 

 

 


