
ČESKÝ JAZYK

 opakuj si abecedu, vlastní a obecná jména, slovní druhy, samohlásky a souhlásky, druhy vět, 
synonyma a antonyma, hláskovou a slabičnou stavbu slova (všechno najdeš v sešitě gramatiky 
nebo na internetových stránkách)    www.onlinecviceni.cz

 vyplň prosím sám/a pracovní list – OPAKOVÁNÍ. Pošli na mail. Děkuji.

Učebnice

 str. 93 cv. 16 napiš do procvičování, jaký vzkaz mohla babička Lindě napsat. Pošli na mail.
 str. 93 cv. 17 do sešitu procvičování

- opiš slova s i,í,y,ý a barevně podle zadání zakroužkuj
- vypiš slova s dvojhláskami a zakroužkuj je
- ostatní úkoly splň ústně

 str. 93 cv. 18 můžeš si napsat cvičně diktát do procvičování
 str. 94 přečti si pozorně text a napiš celou větou do procvičování odpovědi na otázky:

1. Kdo je slyšet na konci ulice?
2. Jak vypadá Lord? Popiš ho.
3. Na co si Lord nejraději hraje?
4. Kdo vypráví o svém psu?

Písanka 3
 str. 1 pokud nevíte narozeniny, vyplníme pak společně s ostatními spolužáky
 str. 2 - 3

Každý den nahlas čti svoji knihu. Nezapomeň přečtené knihy zapisovat do čtenářského deníku. 
Zapsaný Čtenářský deník prosím ofoťte a pošlete na mail. Děkuji.

MATEMATIKA

 každý den si sám do bloku nebo cvičného sešitu vymysli a vypočítej alespoň dva příklady na:
o malou násobilku
o sčítání a odčítání do 100
o alespoň jednu řadu násobků 2-9

Učebnice

 str. 30 - 32 pracujte sami. Tady je malá nápověda: 

úkol 30/1 – čtěte úryvek a při každém přečteném slovu byste měli udělat čárku do příslušného okna

                   tabulky. A – čárka pod 1 (jedno písmeno), I – to samé, KDYŽ – čárka pod 4 (čtyři písmena).

                   Dělejte si čárky na zvláštní papír a do tabulky napište pouze číslo, je tam málo místa 
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úkol 30/2 – nakreslete si to a zkoušejte různé možnosti. Pohlídejte si, aby dohromady měli 22 nohou.

                   Zkuste začít kozami – 4 nohy (násobilka 4) + dopočítat nohy husy (násobilka 2)

úkol 30/3 – nové zvířátko BERAN = nejsilnější zvíře dědy Lesoně. Jakou má hodnotu? 

úkol 30/4 – nad každý příklad si napište výsledek a opravte různými způsoby

úkol 30/5 – nezapomeň v modré úloze použít pouze tři šipky, v zelené úloze také tři šipky, použij i nulu (0)

úkol 31/7 – vyškrtejte si nejdříve první podmínku (žádné písmeno se ve jménu neopakuje), poté odstraňte
                   druhou podmínku, nakonec třetí
úkol 31/8 – vezmi si na pomoc sirky. Diskutujte o tom, co je obvod. Co myslíte?

                                                                                                             OBSAH 9 KOSTIČEK (uvnitř)
                                    OBVOD 12 SIREK 
                                      (kolem dokola)                                                                                                  

úkol 31/9 – cílem úlohy není jen procvičovat příklady, ale také odhalovat určité vztahy. 
                   Např. když se jedno číslo v součtu zvyšuje o 1, druhé se o 1 snižuje, pokud je výsledek stejný.

úkol 31/10 – všech 12 čísel můžeme rozložit do čtyř trojic. 

                    Kolik musí být součet čísel v každé trojici? (4 * _ = 12) Jaký má tedy tvar první řádek?

                    Co musí mít první a poslední sloupec pod 3? Ostatní už jsou kombinace čísel.

úkol 32/1 – s geodeskou si pohrajeme ve škole, modelují se různé tvary, pojmenovávají se 

                   geometrické útvary a vlastnosti obrazců (úsečka, strana, počet stran, vrchol, bod). Rýsovat 

                   prosím podle pravítka.

      Pokud budete chtít, můžete poprosit tatínka, dědečka, aby Vám takovou obyčejnou destičku vyrobil

     (třeba do prkýnka zatlouct hřebíčky). Pak už vezmete jen gumičku a je to. Můžete poslat foto. 

úkol 32/ 3 – použijte hodiny s ručičkami a ukazujte si na nich. Pamatujete si, co jsme si ukazovali?

                          „čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, ukažte hodinky, mé zlaté panenky, kolik to dělá?“

     třetina hodiny = jsou to tři stejně dlouhé části ___+____+____= 60

                                                              

                       Kolik je to minut?

    

    



     šestina hodiny = je to šest stejně dlouhých částí __ + __ + __ + __ + __ + __ = 60

                                     Kolik je to minut?

Zkontroluj si sám podle klíče a oprav chyby barevnou pastelkou. Děkuji.

PRVOUKA

Učebnice

 str. 54 – „Jak vznikají oblaky a déšť? Vyzkoušejte si oba pokusy. (i v modrém rámečku dole)
Povedlo se? Své zkoumání můžeš ofotit a poslat na mail. Děkuji. 



Pracovní list – OPAKOVÁNÍ (pracuj sám/a a zkontroluj si po sobě)

Jméno a příjmení:

1. Rozděl tato slova na obecná a vlastní jména. Napiš správně psacím písmem.

TRÁVA, ŽELVA, LABE, OKNO, LENKA, SUŠICE, PÁTEK, ŽIDLE, KAREL, NĚMECKO, PRAHA, PES

obecná jména _________________________________________________________________________

vlastní jména__________________________________________________________________________

2. Vyjmenuj a napiš souhlásky. Doplň i, í, y, ý.

měkké _________________________________________________

tvrdé___________________________________________________

obojetné________________________________________________

Most se proh _ bá. Měli jsme k sn _ dan _  vaj _ čka. Má nové č _ slo. Ztrat _ l  slunečn _   br _ le.

Jeli jsme po dáln _ c _   r _ chle. Venku jsou poslední zbytk _ sněhu. Nesmíš kř _ čet. 

3. Ukonči větu správným znaménkem a na řádek napiš druh věty.

Co tě dneska baví                      ____________________________

Kéž už bych mohl za kamarády                   ____________________________

Venku je teplo      ____________________________

Nešlapej do bláta     _____________________________

4. Napiš synonyma (S) a antonyma (A). Piš psacím písmem.

S A

mnoho – ____________________ studený - ____________________ 

otec –  ______________________ pravda - _____________________

teplý - _______________________ zavřít - ______________________

5. Napiš hláskovou a slabičnou stavbu slov. (můžeš se podívat do sešitu)

T R N K Y V Ě T A K L I K A P Ě N A   K A M E N Y

     


