
Moji milí žáci, posílám Vám úkoly na další dny do 25. 4. 

ČESKÝ JAZYK str. 100 - 102 

V učebnici budeme pokračovat na stránce 100 kapitolou VZOR HRAD. Celou stránku si procvič ústně. 

Nauč se skloňovat vzor HRAD.  Skloňování najdeš na stránce 100 dole.  Až budeš mít, pokračuj 

v pracovním sešitě na str. 20. Některá slova můžeš už skloňovat zpaměti. 

Vrať se k učebnici na stranu 101/3 ústně si vyzkoušej a pak celé přepiš do pracovního sešitu (22/3). 

Do množného čísla převeď jen silně vytištěná slova. V pracovním sešitě si pokračuj cvičením 4. Přečti 

si dobře zadání. 

Pokračuj v učebnici na stranu 101. Cvičení 4 - 7 si vyzkoušej ústně a pak pokračuj do pracovního 

sešitu na str. 23. Najdeš zde podobná cvičení na procvičení pravopisu.  

Pracovní sešit strany 22 – 23 mi vyfoť a pošli na kontrolu. 

PRACOVNÍ LIST ZE ČTENÍ – Kde bylo medvídě? – najdi slova navíc a sestav smysluplnou větu ☺. 

Nemusíš tisknout, lze psát do textu. Řešení mi napiš do mailu.  

 

MATEMATIKA str. 12 - 17 

Pracovní sešit str. 12 je geometrie.  Pamatuj, rýsujeme tužkou č. 3 a máme tzv. lehkou ruku. 

Nápověda pro cvičení 3 …… ch r y l e k // h e j l a n (jsou to přesmyčky ☺). 

PS str. 13 – cvičení 1-4 je procvičování, zvládneš samostatně a pro sloupeček na pravé straně si najdi 

nápovědu na internetu nebo v encyklopedii. 

PS str. 14 – procvičovací a opakovací cvičení. 

PS str. 15 – dokresli stíny k obrázkům, jako pomůcku si můžeš vzít baterku nebo mobil a posvítit si na 

předmět shora nebo zepředu a vyzkoušet si tak, kam dopadá stín. Stíny kresli tužkou. 

PS str. 16 – 17 násobení do milionu zpaměti. Pracujeme s nulami podle vzoru v tabulce. Nuly umíme 

přidávat, u násobení je sčítáme. S dětmi online si procvičíme ve středu. 

Pracovní sešit strany 13 a 17 mi vyfoť a pošli na kontrolu. 

 

PŘÍRODOVĚDA str. 49 – 51 

Přečti si text a prohlédni si obrázky. Otázky na str. 51 stručně vypracuj do sešitu. Pod otázky nakresli 

jednoho živočicha a jednu rostlinu, které najdeme v parku. Pak mi pošli do mailu stránku i s obrázky. 

Pošlu vám během týdne poznávačku, tak jsem zvědavá, jak si s ní poradíte ☺. 

 

Přeji všem hezké slunečné dny a hodně sil v další práci, těším se na vás 

 Michaela Jubánková 

 

 


