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Český jazyk 

U – str.64 /cv.3 – ústně 

U – str.65 / co jsou spojky 

       Str.65/cv.1 – ústně 

 nápověda – znovu si přečti, co o spojkách říká šnek 

Přepiš 1. větu ve 2. odstavci do sešitu, pomocí číslic urči slovní druh. (Král……) 

      Str.65/ cv.1a) – písemně 

U – str.65/ cv.2 – ústně 

PS – str.11/ cv.1 – nezapomeň na pravítko 

Co je to spojovací výraz? 

-spojení spojky se spojkou, ale i s jinými slovními druhy (zájmeny, příslovci) 

-například: a protože, než aby, i když, jakož (=spojení jako +že) 

PS – str.11/cv.1a) – změna zadání  Napiš jaké vlastnosti má člověk, s kterým je ti  

                                 dobře, hezky. 

PS – str.11/cv.2 – nezapomeň na a) 

PS – str.11/cv.3 

Např. Maminka vaří. Tatínek opravuje auto. 

          Maminka vaří a tatínek opravuje auto. 

+PL na procvičování 

Školákov – nová cvičení 
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Matematika 

I nadále procvičovat vše probrané z numerace do 100 (násobilka, pamětné +,- 

,písemné +,- ,zaokrouhlování) 

Str.29 /cv.8 – vyznač si pastelkami, výpočet piš do matematiky hned vedle otázky a) 

                      b) c) Na otázku c) napiš (pod otázku) odpověď. 

str.29/cv.9 – bez = , VZPOMEŇ si, že krát má přednost před + ,- 

str. 30/cv.10,13,14 – do matematiky 

str.30/ cv.12. do matematiky ( zavři oči, představ si bednu se stromky a jak je    

odebíráš…. Už víš, jak úlohu vypočítat? ;-)) 

str.30 /cv.11 – do sešitu se zápisem, výpočty na řádek na pravo – jak jsme zvyklí  

                     Nezapomeň celý zápis podtrhnout podle pravítka. Kolik celkem?  

                      Vypočítej pod čáru ( vedle sebe, nebo pod sebe),vše napiš do jedné  

                      odpovědi. Chceš-li, pokus se vše vypočítat pomocí jednoho výpočtu 

                      se závorkami;-) 

str.30 /cv.15 – piš do sešitu pouze výsledky -do 6 sloupečků, stejně jako jsou příklady 

str.30 / cv.17 – desku lavice, až se uvidíme  

str.26 / cv. 4 ( kdo chce, může i R),5 

  

+PL geometrie (opakování z 2.třídy) 

 

 

Anglický jazyk 

PS – str.46/cv.1 – až vyluštíš, dokresli panenku, kde má být 

PS – str.46/cv.2,3 – slovíčka přepiš anglicky 

U – str.54 – pokus se přečíst a přeložit, většinu slovíček znáš 

                    Wake up! (weik ap) – Vstávej! Probuď se! 

PS – str.48 /cv.1,2 

 

+PL – do obrázku můžeš zakreslit i další předměty, pomůcky. Můžeš o nich napsat 

věty, kde jsou. V obrázku můžeš anglickými slovíčky pojmenovat vše, co tam vidíš. 

 



Prvouka 

PS – str.41/cv. 11 ( třídíme podle části rostliny, kterou jíme ) 

PS – str.41/ cv.12 

Vzpomeň si;-) 

MALVICE – semena v jádrech (jádřinci) např. jablko 

PECKOVICE – semeno v pecce , např. švestka 

BOBULE – více semen v plodu , např. malina 

 

U – str. 46,47 

 

+PL - pracuj s učebnicí, máš tam vše vysvětlené 

- o malou pomoc popros maminku či tatínka 

- úkoly s R můžeš a nemusíš plnit ;-) 


