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Český jazyk 

U – str.65  - Jaká slova patří mezi částice. 

U – str.65/cv.1 – písemně, a)b) ústně 

PS – str. 12/ cv.1 + zakroužkuj podstatná jména, jednou čarou přeškrtni slovesa 

        Str.12/ cv.2 

U – str. 66 – Jaká slova paří mezi citoslovce. 

U – str.66 /cv.1 – doplň ústně, citoslovce vypiš 

U – str.66/cv.2 – Vyber si jeden obrázek, popiš ho do sešitu tak, abys použil i 

citoslovce. Ve větách zakroužkuj přídavná jména a podtrhni slovesa. 

(Např. Vrabec fíííí, letěl rovnou do hnízda. ) 

U – str.66 / cv. 3 – Slova přepiš rovnou oddělená, mezi slovy piš čárky. Slovní druhy 

označ pomocí čísel přímo nad slova.  

PS – str. 12/cv.1,2,3 

 

+PL 

 

Ještě upozornění pro pilné včeličky a čmeláčkyTvarosloví vynech, pokračuj na 

str.73 Vyjmenovaná slova po P.(bude učivem od 6.4. – 12.4. ) 

 

 

Prvouka 

PS – str.41 / cv.13 (poslední plodina je vojtěška) 

U – str.48,49 – prohlédni si obrázek, zkus poznat rostliny a živočichy 

U – str. 50,51 – pozorně čti o každé části kvetoucích rostlin ;-) 

 

+PL – určitě už víš, že máš pracovat s učebnicí, pomůže ti  
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Matematika 

 

str.32 Zaokrouhlování trojciferných čísel  - vynecháme-až se uvidíme ve škole  

str.33 – počítáme pomocí rozkladu tak, jak jsme zvyklí 

          - každý pracuje tak, jak mu to nejlépe vyhovuje 

Buď: 

 327 + 65  = 327 + 60 + 5 = 387 + 5 = 392 

456 + 189 = 456 + 100 + 80 + 9 = 556 + 80 + 9 = 636 + 9 = 645 

A nebo „písemně“ v řádku, tzn, sčítám odzadu jednotky, desítky, stovky (nezapomeň 

si držet palec a přičítat ;-) 

 

Než začneš pracovat do matematiky, vypočítej si pracovní list. 

 

str.33/ cv.3 – pozorně čti 

str.33/cv.4 – do sešitu se zápisem 

                 -vyznač si barevně, kolik sedadel ve 4 lóžích, vypočítej hned na řádek  

                  v zápisu. Pod čáru ( kterou uděláš podle pravítka ;-) ), zapiš příklad a 

vypočítej. Nezapomeň na odpověď. 

str.34 /cv. 5-  počítej po sloupečcích, výsledky piš bez = 

                  - pokud potřebuješ, přepiš si příklady ve 4. a 5. řádku do sešitu a počítej  

                    pomocí rozkladu 

str.34 / cv. 6,7 – pouze výpočet do matematiky 

str.34/ cv.9 – do sešitu bez zápisu, můžeš si znázornit (nakreslit) 

str.34/ cv.10 stačí mi odpověď, je to jednoduché, přemýšlej;-) 

 

+PL 

                    

 

 

 

 



Anglický jazyk 

 

PS – str.49 / cv.3  

Nová lekce   Look  at  the map 

-tentokrát je opravdu hodně nových slovíček (nápovědu k výslovnosti máš zapsanou, 

zvýrazněnou) 

TIP 

Rozstříhej si papír/čtvrtku na obdélníčky (např. 7cm x 3cm ). Na jednu stranu si napiš 

slovíčko anglicky, na druhou stranu česky. Lístečky si rozlož kdekoliv v pokojíčku 

/bytě. Až půjdeš kolem, řekni si slovíčko anglicky / česky ( podle toho, které nevidíš ), 

a otoč, jestli si slovíčko řekl správně. Slovíčka, která už ti perfektně jdou, můžeš 

odložit a procvičovat jen ta, která si nemůžeš zapamatovat . Ať ti to jde hravě ;-) 

Samozřejmě se slovíčka můžeš učit tak, jak jsi zvyklý  

PS – str.50 / cv. 1,2 

 

Zajímavosti: 

Tower Bridge je zvedací most v Londýně na řekou Temží. Vedle něj stojí pevnost 

Tower, podle níž se také most jmenuje. V roce 2000 byl zaveden nový počítačový 

systém, který umožňuje dálkové ovládání mostu v otevřené, nebo naopak zavřené 

pozici. 

Řeka Temže protéká jižní Anglií a spojuje Londýn s mořem. Je dlouhá 346km. 

Pramení asi kilometr severně od vesnice Kemble. Protéká např. Oxfordem ( kde je 

nazývána latinským jménem Isis) a Windsorem. Ústí do Severního moře. 

Londýnem jezdí známé poschoďové autobusy, double-decker buses, i když jejich 

původní typy už byly vyřazeny z provozu. Důvodem bylo jejich stáří (První autobus se 

používal od roku 1956.), nevhodnost pro dopravu vozíčkářů a rodičů s kočárky. Tyto 

autobusy jsou od roku 2005 používány pouze ve dvou linkách jako připomínka 

londýnských tradičních autobusů. Většina vozidel, která se v současnosti používají, 

jsou moderní nízkopodlažní ( jednoduché nebo poschoďové) . 

 

 

 

 


