
ČESKÝ JAZYK

 Vyplň prosím pracovní list – slovní druhy + abeceda. Pošli na mail. Děkuji.

Učebnice

 str. 94 cv. 2 do sešitu procvičování
- doplň i,í,y,ý
- u slov s dvojhláskou vyznač hláskovou a slabičnou stavbu slova
- ostatní úkoly splň ústně

 str. 95 přečti si básničku a přemýšlej, co mohou znamenat slova citově zabarvená 

Podívej se na prezentaci (najdeš v příloze na škole online nebo na stránkách školy).

 Napiš si výpisky do sešitu. 

 SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ
- vyjadřují citový vztah člověka k nějaké osobě, věci, zvířeti

zdrobnělá slova – autíčko, stromeček, zajíček

lichotivá slova – lichotky a zdrobněliny (pejsek, domek, hajat)

hanlivá slova – zveličelá, hrubá (psisko, barabizna, chrnět)

 napiš do sešitu procvičování, zkontroluj, pošli prosím na mail.
 zdrobnělinu ke slovu KOČKA, VLAK, KŘESLO (je to malé)

                        lichotivé slovo ke slovu MÁMA, JOSEF, PUSA (chvála)

                        hanlivé slovo ke slovu BABIČKA, JÍDLO, MLUVIT 

 str. 96 cv. 6 říkej ústně, co všechno MŮŽE DĚLAT papoušek, králík, kočka

 str. 96 cv. 7, 8 napiš do sešitu procvičování 

vzor: nůž – řeže, krájí,…….                       Č – čichá, …….

 Vyplň si online test a odešli. https://forms.gle/Fa5iFW3eRuzpK9Qf7

Pracovní sešit + písanka 3

 PS str. 22, 23 - sami si podle klíče zkontrolujte a opravte barevnou pastelkou
 písanka str. 4 - 5

Můžeš si opakovat na:
www.onlinecviceni.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/

Každý den čti svoji knihu. Můžeš poslat, na jaké straně zrovna jsi. Zapsaný čtenářský deník pošlete na 
mail. Děkuji.

https://forms.gle/Fa5iFW3eRuzpK9Qf7
http://www.onlinecviceni.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.matika.in/cs/


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

 Vyplň si online test a odešli. https://forms.gle/HJbdpANWYFZg64rE8

Učebnice

 str. 33 - 35 pracujte sami. Posílám nápovědu: 

úkol 33/6 - v první pavučině chybí šipka mezi horními dvěma čísly. Jaká šipka by se mohla dokreslit?

    - ve třetí pavučině je pouze jedno číslo a informace, že NEJMENŠÍM číslem je 5. Nejdříve

      zjistěte, kam číslo 5 napíšete. 

    Proč nemůže být v kolečku, k němuž směřuje jakákoli šipka?? Protože každá šipka znamená PŘIČTI. 

    Všechny šipky musí tedy směřovat od něj. Máte na výběr pouze dvě kolečka.

úkol 33/7 – tvořte různé trojúhelníky a hledejte mezi nimi ty, které mají dvě strany stejně dlouhé. Říká se 

                  jim rovnoramenné. Pravítkem je narýsujte.

úkol 33/8 – hrajte si s násobky čísel 5 a 2. Použijte mince.

úkol 33/9 – děti ví, že můžou začít odzdola největším číslem

úkol 33/10 – postupně vyřazujte a škrtejte v učebnici podle Jany odpovědí.

úkol 34/1 – modrá úloha má 3 řešení. Přijdete na všechny?

úkol 34/2 – opět prosím použijte sirky. Modelujte a zapisujte obvod (spočtěte všechny sirky kolem dokola)

                   a obsah (počet čtverečků uprostřed – plocha). Můžete poslat fotku. 

úkol 34/3 – pouze 4 jsou sítěmi krychle. Pouze z těch můžete složit kostku. Můžete vyzkoušet.

úkol 34/4 – na geodesce lze vytvořit 8 RŮZNÝCH trojúhelníků. Narýsujte podle pravítka alespoň 4.

úkol 35/5 – použijte modré (muži) a červené (ženy) barevné lístečky a ukazujte si to. DŮLEŽITÉ.

                   V – vystoupili, N – nastoupili, J – jeli (ze zastávky A do zastávky B, z B do C, z C do D………)

úkol 35/6 – obsah = jak velikou plochu zabere (můžete uvnitř vybarvit). POZOR OBSAH          a        .

                   obvod = kolem dokola (počet čar od kolíku ke kolíku). Porovnávejte i délky jednotlivých úseček.

úkol 35/8 – i tuhle úlohu si pomocí sirek vymodelujte. Čtverce budou u sebe jako jeden obrazec. 

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

https://forms.gle/HJbdpANWYFZg64rE8


PRVOUKA

 zapiš si do sešitu

Skupenství vody

PEVNÉ – led, sníh

PLYNNÉ – pára, mlha

KAPALNÉ – řeka, rybník

Učebnice

 str. 55 přečtěte si o vodě v přírodě a odpovězte ústně na otázky v modrém pruhu



Pracovní list – SLOVNÍ DRUHY, ABECEDA (pracuj sám/a a zkontroluj si po sobě)

Jméno a příjmení:

1. Napiš psace slova ke správnému slovnímu druhu. (pokud nevíš, podívej se do gramatiky)

MAŽE, PAPOUŠEK, ALE, ŠVADLENA, LÉTÁME,  K,  A, SEŠIT, NEBO, V, JÍŠ, ROHLÍK, I, MYJE, NA, DO

podstatná jména________________________________________________________________________

slovesa_______________________________________________________________________

předložky___________________________________________________

spojky______________________________________________________

2. Doplň do věty PŘEDLOŽKU. Předložky se píší ZVLÁŠŤ!

Babička šla  ________ nákup. Nabídka: o, v, do, na, k

Ryby plavou _________  moři. 

Potápěči se můžou ponořit ________  velké hloubky.

Půjdu ______  mamince.

Povídáme si _______  dinosaurech.

3. Doplň do věty vhodnou SPOJKU. Pozoruj, kde se píše čárka.

Milan se radoval, ________  vyhrál soutěž. Nabídka: a, že, i, ale, protože

Dědeček nemůže ven, ______________  je nemocný. 

Půjdeme ven ___________  budeme si hrát. 

Rád bych přišel, ___________  nemám čas. 

Musím umět dobře číst _________  psát. 

4. Seřaď slova podle abecedy. Piš psacím písmem. (můžeš si vzít na pomoc abecedu)

OPICE, SLOVESA, ANANAS, PŘEDLOŽKY, DRAK, ŽÍŽALA, KONEV, SPOJKY, KOTĚ, FLÉTNA, NOS                                

Nápověda: SLOVESA, SPOJKY = podívej se na druhé písmenko a seřaď podle abecedy

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________


