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PONDĚLÍ 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 28 Stavba slova – přečti si oba žluté rámečky s vykřičníky. 

PS 21/1 a,b,c, 

Matematika 

Školní sešit – datum      19.10.      červeně podtrhni podle pravítka 

nadpis Násobilka 8 – zase podtrhni 

vynech řádku a  napiš násobilku 8, máš ji na okopírovaném papíře, co jsi 

dostal/dostala ve škole. 

Dneska se budeme věnovat násobení, budeme zase vypisovat příklady do 

sloupečku, jako jsme tu dělali u násobilky 6 a 7. 

0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 

0.8 = 0 

1.8 = 8 

2.8 = 16   a tímto způsobem počítej až do    10.8 = 80 

Anglický jazyk  - Skupina Křenková 

Zapsat si do slovníčku nová slovíčka Chapter 4. 

Čtení – Čítanka 36-37 – zodpovědět 37/2 do Literárního sešitu. 

Písanka strana 12 –  „w“ 

 

ÚTERÝ 

 

Český jazyk 

PS 21/2 a,b, (Slova jen očísluj podle, žádné lístečky nepiš.) 21/3 a,b,c, 

Matematika 

Učebnice 22/36 – 3 sloupce a  22/39 – do školního  

sešitu datum, 22/39, výpočet, odpověď 

Anglický jazyk - Skupina Křenková 

Naučit se nová slovíčka číst nahlas, výslovnost už máme prošlou a napsanou. 

Písanka strana 13 – 8 řádek 

 

 

 

 

 



STŘEDA 

 

Český jazyk 

Učebnice  str. 29  Slovní přízvuk – 29/1 – ústně, žlutý rámeček si přečti a vylušti 

rébusy ve cvičení 29/2 dole – jen ústně. 

PS 22/1 – pokus se natrénovat báseň číst s důrazem na první slabiku, můžeš si i 

zkusit vždy na první slabiku ve slově tlesknout. 

Matematika 

Učebnice 22/36 – zbytek sloupců a  22/40 – do školního  

sešitu datum, 22/40, výpočet, odpověď 

Anglický jazyk - Skupina Křenková 

Naučit se nová slovíčka psát, cvičně na papír. 

Čtení – Čítanka str. 39 – Orientace podle hvězd – zodpovědět 39/2 do 

Literárního sešitu 

Písanka strana 13 – zbytek 

 

ČTVRTEK 

 

Český jazyk 

Nachystej si pastelky 😊 PS 22/2 

Matematika 

Dneska se budeme věnovat dělení, budeme zase vypisovat příklady do školního 

sešitu do sloupečku, vedle sloupečku s násobením. 

0:8 = 0 

8:8 = 1 

16:8 = 2   a tímto způsobem počítej až do    80:8 = 10 

Učebnice 22/41,42 

Prvouka 

Přečti si v učebnici str. 13, zítra se na tuto stránku vrátíš a budeš zde hledat 

informace, které budeš doplňovat do PS. 

Čtení – Vezmi si svoji knížku a čti si 😊. 

Písanka strana 14 – 4 řádky 

 

 

 

 

 



PÁTEK 

 

Český jazyk 

Školní sešit – napiš si dnešní datum    23.října     a červeně podle pravítka 

podtrhni 

Nadpis Obojetné souhlásky  - zase podtrhnout 

Piš  B,F,L,M,P,S,V,Z 

PS 23/10 a,b,c,d, 

Matematika 

Učebnice 22/43,44,45  - stačí výpočty do učebnice a  cv.46  

Prvouka 

Pracovní sešit str.16 – splň úkoly s domečkem a doplň zase věty dole. Tyto věty 

přepiš do sešitu na Prvouku. 

Datum   23.října   nadpis     Naše vlast    napiš věty do sešitu  „Česká republika je 

…“ 

Výtvarná výchova 

Nakresli do sešitu z Prvouky pod poslední zápisky státní vlajku, použij k tomu 

pravítko, tužku č.1 a pastelky. 

Písanka strana 14 –  řádek 5-11 
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