
Milé děti, 

opět tu máme povinnou distanční výuku. Těším se na Vás při společných 
videokonferencích. 

PONDĚLÍ:     9:00   matematika 

ÚTERÝ:        9:00     AJ / M 

                   10:00   český jazyk 

STŘEDA:    8:00   anglický jazyk 

ČTVRTEK:  8:00    český jazyk 

                    9:00    matematika 

PÁTEK:       8:00    ČJS / ČJ 

 

P O N D Ě L Í  

 

ANGLICKÝ JAZYK:  

 Opiš a přelož do linkovaného sešitu AJ – slovíčka: 

1. Já jsem malý kluk. 

2. Já nejsem smutná dívka. 

3. My jsem šťastní. 

4. Oni nejsou tlustí. 

5. Jsi ty dědeček? 

6. Je ona hubená? 

Kontrolu provedeme v úterý při videokonferenci. 

 

MATEMATIKA => videokonference 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit str. 31 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

 

 

 

 



Ú T E R Ý 

 

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, AJ – slovíčka (úkol z pondělí), sešit English, 

                      slovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

MATEMATIKA => videokonference 9:40 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

ČESKÝ JAZYK => videokonference 10:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku,  

                      fix, penál, fólii 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT: učebnice str. 28 - 29 

                                         pracovní sešit str. 15 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize. 

 

 

S T Ř E D A 

 

ANGLICKÝ JAZYK => videokonference 8:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, AJ – slovíčka, sešit English, slovníček, fólii, 

                      tabulku, fix, penál 

 

ČESKÝ JAZYK: učebnice str. 69 (zelený rámeček) – opiš si krasopisně do sešitu 
                                       gramatiky vyjmenovaná slova po P + příbuzná slova (viz list) 
                          pracovní sešit str. 34 cv. 2, 3 

 

MATEMATIKA:  

 zaokrouhli tyto čísla na desítky a napiš do sešitu (nezapomeň na značku pro 
zaokrouhlování = rovná se s tečkou) 

62, 85, 44, 98, 34, 21, 53, 66 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.  



Č T V R T E K 

 

ČESKÝ JAZYK: => videokonference 8:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku,  

                      fix, penál, fólii 

 

MATEMATIKA => videokonference 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, šnečkovníček, fólii, tabulku, fix, penál 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: nezapomeň se hýbat, jít na procházku do přírody, zaběhat si 

 

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.  

 

 

P Á T E K 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT => videokonference 8:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, penál 

 

ČESKÝ JAZYK => videokonference 8:30 – 9:00 

Připravte si: učebnici, pracovní sešit, sešit procvičování, sešit gramatiku, tabulku,  

                      fix, penál, fólii 

 

MATEMATIKA:  

 Vypočítej do sešitu písemně. 

94 – 36 =     80 – 25 =     325 + 284 =     38 – 12 =     55 + 77 = 

 Zaokrouhli na desítky a napiš do sešitu. 

29, 13, 75, 94, 56, 40, 83, 37 

             

ANGLICKÝ JAZYK: opakuj si (nejlépe písemně) sloveso TO BE, věty na překlad,  

                                 fráze, všechnu slovní zásobu 

                

ČTENÍ: Přečti si nahlas alespoň 5 stránek ve své vlastní knize.  



PŘÍBUZNÁ SLOVA K VYJMENOVANÝM SLOVŮM 

PO P 

 

PÝCHA - pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych, přepychový, 

                pýchavka (houba) 

PYTEL – pytlík, pytlíček, pytlovina, pytlák, pytlačit 

PYSK – pyskatý, ptakopysk (savec) 

NETOPÝR – netopýří 

SLEPÝŠ– beznohá ještěrka podobná hadu 

PYL – opylovat, opylení, opylovač 

KOPYTO – kopýtko, sudokopytník, lichokopytník 

KLOPÝTAT – klopýtnutí, klopýtavý 

TŘPYTIT SE – třpyt, třpytivý, zatřpytit se, třpytka (nástraha na ryby) 

ZPYTOVAT -  nevyzpytatelný, nevyzpytatelně 

PYKAT – odpykat 

PÝR (plevel, druh trávy) – pýřavka, suchopýr 

PÝŘIT SE – zapýřit se 

ČEPÝŘIT SE– rozčepýřit se, rozčepýřený, načepýřit se, načepýřený 

 


