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ČESKÝ JAZYK     

Předložky –procvičování pracovní list str.28 (příloha emailu) 

28/1 ústně odpovědi, 28/2 předložková spojení s vhodným podst. jménem, 

28/3 doplňovačka předložek podle obrázku, dokresli obrázek k domečku 

28/4  a) doplňovačka písmen- opakování pravopisu  

b) vypiš 3 podst. jména z vět            c) 3 slovesa  

Čítanka str.104  dočtení 3. kapitoly O Křemílkovi a Vochomůrkovi 

Podle četby napiš: 1) Která květina vyrostla? 2) Co vzala Vochomůrkovi? 

3) Kdo Vochomůrku zachránil před pádem? 4) Co vytvořilo z paprsku? 

Písanka str.26 –doplňovačka písmen, přepis říkanky, názvů zeleniny 

 

MATEMATIKA   

PŘÍPRAVA NA DĚLENÍ – nové učivo (možnost výkladu - Skype) 

PS M str. 42 Rozdělování věcí na stejné části = dělení 

42/1 Rozděluj postupně každému chlapci kuličky tak, aby měli stejně. 

Protože je 6 kuliček a 2 chlapci, dělíme 6 kuliček mezi 2 chlapce a zapisujeme to 

 matematicky 6 : 2 , čteme šest děleno dvěma, děleno zapisujeme dvojtečkou. 

Každý dostal 3 kuličky, proto 6 : 2 = 3   Výpočet si ověříme zkouškou. 

Zkouškou pro dělení je násobení.    6:2=3   protože   3.2=6 

42/2 Podobně postupně rozdělujeme třešně na talíře, výpočet příkladu na dělení, odpověď. 

42/3 rozdělení kytiček do váz, výpočet dělení a odpověď. 

42/4,5 Rozděluj dané různé věci na stejné počty skupin. Říkej příklad na dělení podle počtu 

věcí na kolik skupin je rozdělíš. Výsledek je počet věcí v každé skupině. 

42/6 tabulku zapiš  do M-Š 

PAMATUJ!        DĚLENEC : DĚLITEL = PODÍL 

                                   15      :        5      =   3 



ANGLICKÝ JAZYK 

Procvičuj slovíčka 

Nová slovíčka: 

It’s upstairs. – Je to v patře (nahoře). 

It’s downstairs. – Je to v přízemí (dole). 

on the left – vlevo 

on the right – vpravo 

Učebnice strana 45 

- Poslech 9 – poslouchej a ukazuj, pak poslechni ještě jednou a opakuj 

- Obrázek domu dole – pojmenuj místnosti, poslechni poslech 10, ukazuj místnosti 

Pracovní sešit strana 40 – poslouchej nahrávku 11, kroužkuj, o které věci mluví (co je vlevo  nebo 

vpravo). Řešení: 1. Pasta 2. Milk 3. Tiger 4. Train 5. Bread 6. clock 

 

 

 

PRVOUKA 

uč. str. 43 - týden - umět vyjmenovat dny v týdnu 

                   - měsíc - umět vyjmenovat měsíce + kolik mají dní (učivo i v M PS) 

 

 


