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Matematika Učebnice      -                          -                                             -

Pracovní sešit

Početníček

Volný list ke 
stažení

77, 78

32,34

Písemné odčítání troj. čísel v oboru do 
1 000, posloupnost čísel, opakování 
geometrických tvarů.

Zautomatizování pamětného počítání a
násobilky.

Zautomatizování písemného  sčítání a odčítání a pamětného 
počítání.

Zasílám přílohy na procvičování učiva, které přinesete po 
návratu do školy. Příklady nepočítejte všechny najednou, 
nechte  si je i na další  týdny  !!!!!
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Český 
jazyk

Učebnice 62,63  Osvojení  části vyjmenovaných slov 
po V- vy, vysoký,výt, výskat.

 V 1. příloze posílám obrázky na osvětlení významu všech 
vyjmenovaných slov po V.  
 2. příloha je přehled vyjmenovaných a příbuzných slov. 
Stáhni si jej a nalep do sešitu Vyjmenovaná slova. Hlavně si 
řádně pročti  slova příbuzná.
3. příloha – vyplnit a vložit do cvičného sešitu.

Pracovní	 ses .

Pí	sanka

Č� í	tanka

41

18,19

86

86,87

Procvičování  části řady vyjm.slov  po 
V.
Opis a přepis textu.

 Procvičení  velkých tiskacích písmen 
v tajence.

Báseň Chichichi… opakování 
vyhledávání rýmu v básni.

 Jak rostou žáby , nácvik plynulého 
čtení.

 

Na str. 19 na volné linky  přepiš  báseň z čítanky ze str.83-  
Dobrý den
Nezapomeň,že písmeno  I  je bez tečky.

Do cvičného sešitu vypiš pouze  rýmy z básně.
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Člověk a 
jeho svět

Učebnice 48

49

 Seznámit se s měřidly a jednotkami 
pro čas. 
 Neživá příroda - Základní podmínky 
pro život. 

Zvládnout převody jednotek času. 

Přečíst si text . Je to úvod do učiva o neživé přírodě. Už by jsi 
měl/a  vědět, co patří mezi neživou přírodu a čím se neživá 
příroda liší od živé. Pokud ne , najdi si zápis ve svém sešitě a 
znovu si přečti a zopakuj.

Pracovní sešit 38 Zopakovat si všechny probrané 
veličiny- délka, hmotnost, objem, 
teplota ,čas.

39 Zopakovat si poznatky o základních 
podmínkách pro život.

Zápisy do sešitu ČAJS

Čas

Měřidlem pro čas jsou hodiny.  / nástěnné, budík, stopky, digitální …./
Základní jednotkou je sekunda / s / , dalšími jednotkami jsou minuty / min /, hodiny / h /, den, týden, měsíc, rok.

Neživá příroda
Základní podmínky pro život

Slunce  zdroj tepla a světla, voda, vzduch, minerální látky, horniny.
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Anglický 
jazyk

Učebnice 44 - 45 Žák se naučí ptát: Kde něco je 
 /Where´s ……?/

Žák se naučí říkat, kde něco je za 
pomoci předložek místa
 /on, in, next to, under/

1. Napsat si do slovníčku slovní zásobu ze s. 43. Výslovnost je
k dispozici v učebnici s. 74, ve slovníku seřazeném podle 
abecedy. Výslovnost je vhodné také zapsat do slovníčku.
Slovíčka se naučit psát i číst/říkat.

2. Cvičení 1 – přečíst si několikrát věty v obrázcích i pod 
obrázky. Přeložit si je do češtiny, všímat si použití jednotlivých 
předložek, které jsou v textu zvýrazněny.

3. Cvičení 2 – napsat 5 vět do sešitu: Vybrat si obrázek – 
například míč v posteli a napsat: The ball is in the bed.

4. Ptát se na různé věci ze cv. 2 za pomoci otázky:
 „Where´s _____?“
Například: Where´s the bike? – It´s next to the bed.
Where´s the ball? – It´s under the chair.
Procvičovat ústně.

Pracovní sešit 44 -  45 Upevnění nového učiva Postupovat podle zadání a vzorů, které jsou v některých 
cvičeních.
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Hudební 
výchova

Není nutno – písnička pro sestřičky 
proti viru :) 

https://www.youtube.com/watch?v=ryEAbGg6pnQ

Zazpívej si s pány Svěrákem a Uhlířem písničku. Jestli ji 
neumíš, nauč se ji.


