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ČESKÝ JAZYK 

Seznámení s ostatními slovními druhy (možnost výkladu- Skype) 

1) Přídavná jména              

  PS ČJ 29/1  a)doplňovačka i/y     b) vlastnosti obilí 

  29/2   a) opakování abecedního pořádku 

b) vlastnosti podstatných jmen = poznáš další slovní druh 

      2) Číslovky 

PS ČJ 29/3 odpovídej slovy, které označují počet = poznáš nový slovní druh 

2) Opakování - podstatná jména, slovesa 

PS ČJ 29/4  a) doplňovačka - pár. souhlásky 

b)slovní druhy rozlišuj barevně podle zadání 

SOUTĚŽ – najít odpovědi na otázky v textu 

Urči slovní druhy doplněných slov (číslicí 2- příd. jména nebo 4- číslovka) 

Písanka str.29   a) dopsat věty s mláďaty       b)názvy mláďat 

c) DIKTÁT slov: prase, kozel, pes, kráva, vepř, kůň, beran, kocour, houser. 

Čítanka – str. 115 – dočíst Ferdu 

115/1 odpověď vyhledej v textu  1. domeček byl z _____________ 

2.domeček byl z ____________3.domeček byl z________________ 

 

MATEMATIKA 

 Kontrolní list – opakování - PS M str.47  

1) 47/7 opakování -   sčítání, odčítání, násobení a dělení 

2) 47/6 DIKTÁT příkladů  28+7, 61-4, 5.2, 64-20, 8:2, 36+6, 7.2, 16:2, 90-6, 0.2 –zápis 

výsledků do mřížky 

3) 47/1 násobení a dělení ve čtvercové síti 



4) Slovní úlohy       47/2a řešení tabulkou, odpovědi ústně 

47/3,4,5 – podtrhnout důležité údaje-příklad s výpočtem do PS 

Výpočty s odpověďmi do M-Š 

 

ANGLICKÝ JAZYK  – zopakuj si slovíčka 

Slovní zásoba: 

The television is in the bathroom. – Televize je v koupelně. 

Učebnice strana 47 – prohlédni si obrázky. 

What’s this? – Co je to? 

It’s doll’s house. – To je domeček pro panenky. 

Přečti si text a přelož. 

Pracovní sešit strana 69 a 70 – v domečku jsou věci v místnostech, kam nepatří. Věci dokresli 

a napiš, kde se nachází. (řešení: 2. In the kitchen. 3. In the bedroom. 4. In the bathroom. 5. In 

the kitchen.) 

Knížku vystřihni a doplň, ve škole oznámkujeme. 

 

PRVOUKA      uč. str. 40 - 41 

rok - 365 dní, 12 měsíců, 4 roční období 

Jaro - začíná jarní rovnodenností 21.3. - den i noc jsou stejně dlouhé, dny se začínají 

prodlužovat, noci se zkracují 

        - březen, duben, květen 

        - svátky - Velikonoce, den matek 

Léto - začíná letním slunovratem 21.6. - den je nejdelší, noc je nejkratší, dny se začínají 

zkracovat, noci prodlužovat 

      - červen, červenec, srpen 

 

 


