
Moji milí žáci, posílám Vám úkoly na další dny do 7.5. 

ČESKÝ JAZYK STR. 108 - 110 

V učebnici budeme pokračovat na stránce 108, skloňujeme vzor STROJ.  Společně se v pondělí 

sejdeme při online hodině v deset hodin. Nezapomeňte si učebnici a pracovní sešit. 

Začínáme stejně jako minulý týden, stránku 108 si procvič ústně. Nauč se skloňovat vzor STROJ.  

Vyzkoušej si skloňování některých slov z úvodního článku. Až budeš umět, pokračuj v pracovním 

sešitě na str. 28. Některá slova můžeš už skloňovat bez pomoci učebnice. V pracovním sešitě si 

pokračuj doplňováním vzorů (cvičení 2).  

Cvičení v učebnici na str. 109 – 110 si můžeš zkusit ústně anebo rovnou doplňovat do pracovního 

sešitu str. 29, jde o procvičování především skloňování. 

Tentokrát budeš psát i do malého sešitu. V učebnici na str. 110 je žlutý rámeček cvičení 9. Cvičení 

pěkně přepiš. U první, druhé a třetí věty urči slovní druhy (číslicí napiš nad slovo). Do malého sešitu 

vypracuj popis rostlin, zadání najdeš v učebnici na str. 108/1a. Obě cvičení vyfoť a pošli mi. 

 

MATEMATIKA str. 20 – 21 

PS str. 20 – 21 pořadí výpočtů, jedná se o pokračování ze str. 7. Nejprve jsme sčítali a odčítali a teď 

pokračujeme násobením a dělením. Na procvičení posílám dva pracovní listy, které budu chtít poslat 

ke kontrole. 

Najdi si sešit z geometrie a narýsuj: 

1.  dvě přímky rovnoběžné a dvě přímky různoběžné, nezapomeň je pojmenovat. 

2. trojúhelník rovnoramenný ABC, rovnostranný KLM a pravoúhlý PRS (vyznač pravý úhel). 

Trojúhelníky SPRÁVNĚ pojmenuj. 

Stránky vyfoť a pošli mi (pamatuj – tužka č. 3 a lehká ruka ☺). 

 

PŘÍRODOVĚDA STR. 52 – 55 

Přečti si text v učebnici a prohlédni si obrázky. Do sešitu mi odpověz na otázky: 

1. Jaké ovoce a jakou zeleninu máš nejradši? Které ovoce a zeleninu nemáš rád? Oblíbené 

ovoce/zeleninu nakresli. 

2. Jak pečujete o rostliny na zahradě u vašeho domu nebo u babičky/dědy?  

3. Jak pečujete o rostliny doma? Znáš jména rostlin u vás doma? Napiš jejich názvy, jednu si 

vyber a nakresli ji. 

Až budeš mít napsáno a nakresleno, prosím pastelkami, tak mi vyfoť a pošli. 

Přeji všem krásné jarní dny. 

Jubánková Michaela 

 

 


