
Moji milí žáci, posílám Vám úkoly na další dny do 17.4. 

ČESKÝ JAZYK 

V učebnici budeme pokračovat na stránce 99 kapitolou Skloňování podstatných jmen rodu 

mužského. Celou stránku si procvič ústně. Až budeš mít, pokračuj v pracovním sešitě na str. 19 a 20, 

obě strany mi pošli. 

Pro šikulky (DDÚ): str. 99 cv. 12 Vypracuj do malého sešitu, vyfoť a odpovědi mi pošli. Piš celou větou. 

Psaní bylo dost.  

Budeme procvičovat na stránkách www.kaminet.cz 

 

       

 

 

 

 

A teď pokyny pro malý test:  

Koncovky podstatných jmen 2 testy rod ženský a 2 testy rod střední 

ČEŠTINA PODSTATNÁ JMÉNA 

PRAVÝ OKRAJ STRÁNKY 

PÁD – BUDEME TRÉNOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY 

VYZKOUŠEJ SI VŠECH 6 CVIČENÍ 

http://www.kaminet.cz/


 

 

 

 

Koncovky rod střední http://kaminet.cz/ces/pravopis/pods1.php 

Koncovky rod ženský http://kaminet.cz/ces/pravopis/podz1.php 

 

Vypracujte test.  

Odešlete na mail jubankova-zskyj@volny.cz  

Napište své jméno a příjmení.   

 

ČÍTANKA – strana 84 – 87, stránky 86 – 87 mi zase pošli. 

PRACOVNÍ LIST ZE ČTENÍ – Člověk v nebezpečí na stromě a Psi proti medvědici – najdi slova navíc a 

sestav smysluplnou větu ☺. Nemusíš tisknout, lze psát do textu. 

Vyber pravidla a testy 

Koncovky rod střední 

a rod ženský 

 

 

 

http://kaminet.cz/ces/pravopis/pods1.php
http://kaminet.cz/ces/pravopis/podz1.php
mailto:jubankova-zskyj@volny.cz


MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 10 – 11. Jednotky jsme převáděli už v prvouce a přírodovědě, tak snad jste 

nezapomněli. Nápovědu máte v horní části strany 10. 

A budeme i procvičovat písemné + a – velkých čísel, posílám vám procvičovací listy, cvičení 10 je 

dobrovolné. Můžete psát do listů v počítači. Listy mi pošli. 

Kdo by se nudil, může využít na procvičování logického myšlení matematiku podle Hejného. Mně se 

moc líbí. Až se vrátíme do školy, využiji i ke společné práci. Kdo vyzkoušel, pošlete mi vzkaz do mailu, 

jak vám šlo anebo pošli fotku s výsledky (smajlíky). 

https://www.matika.in/cs/#4 

 

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice strana 28 – 30  

Celou kapitolu si přečti, jednotlivé řeky si vyhledej v mapě, postupuj od pramene (začátek řeky).  

Dopiš si pracovní list Vodstvo ČR. Pracuj s mapou, všechny řeky si vyhledej, nemusíš znát nazpaměť, 

stačí ukázat na mapě. Vyplněný list mi zase pošli ke kontrole. 

 A na závěr jedno zajímavé video o řekách. Víte, proč se řeky klikatí a netečou rovně?  

https://youtu.be/KIE6bc2RsH0 

 

Všechny vás zdravím Jubánková Michaela 

 

Pyramidy jsme spolu 
počítali a trojúhelníky 
jsou velmi podobné. 
 
 

https://www.matika.in/cs/#4
https://youtu.be/KIE6bc2RsH0

