
ÚKOLY NA TÝDEN OD 8. 6. – 12. 6. 
 
 
Dobrý den, můj malý studente! 

 V první řadě bych se Ti chtěla omluvit, že jsem Ti minulý týden úplně zapomněla 

poblahopřát ke dni dětí. Dodatečně tedy přeji všechno nejlepší a doufám, že jste to doma 

pořádně oslavili. My ve škole jsme kromě dne dětí slavili ještě Laurinky svátek a Domčovo 

narozeniny, tak jsme měli celý týden takový trochu slavnostní.  

 Doufám, že násobení a dělení násobky 10 si zvládl jako my minulý týden na výbornou 

a můžeme skočit na to slibované dělení se zbytkem. Tentokrát máš v příloze na každý den 

jeden půl papír. Pokud nestihneš všechno nevadí, pokus se hlavně pochopit, jak dělení se 

zbytkem funguje a jak se tvoří. Základem je umět perfektně násobilku. Do přílohy ti přidám i 

papír na procvičení násobilky, kdybys sis je chtěl procvičit, ale pokud už jsi v násobilce profík, 

můžeš jít rovnou na dělení se zbytkem. V češtině dál procvičujeme slovní druhy a v prvouce 

máš poznámky ke kapitole ČLOVĚK.  

To je tento týden už vše, držím palce, ať se Ti vše povede. 

 

A samozřejmě, kdyby cokoliv, napiš J  

Tvoje paní učitelka Iva 

 (iva.vaclavikova@post.cz) 

 

P.S. Přílohy ve druhém souboru.  

 

 

 

 

Zpráva od paní učitelky Stulíkové: 

Pokud to nezvládneš, nevadí, doučíme se.  
Kdo zvládne, dostává velkou pochvalu! Všem držím palce! 
Nezapomeň poslat zprávu o splnění úkolů. 
S pozdravem J. S.  
jstulikova@seznam.cz 
 
  



8. 6. PONDĚLÍ 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 36 cv. 1, 2 (slovní druhy piš číslicí)  
 PS str. 36 cv. 3     
 
MATEMATIKA –   papír Dělení se zbytkem – 2   najdeš v příloze 

- V 1. cvičení vybarvi násobky čísla 2, nezapomeň na to, pomůže ti to 
s určováním v ostatních úkolech 

- Např. 17:2 =       -> na číselné ose v 1. úkolu najdi číslo 17, zjistíš, že 17 
není násobkem čísla 2. Hledáme tedy nejblíže menší násobek. 

- HEUREKA! Je to 16. A to už vydělit 2 umíme (16:2=8) a pak už jen zjistíme 
rozdíl mezi čísly 16 a 17. A MÁME TO!!!! 
17 : 2 = 8 (zb. 1)  
POZOR ZBYTEK NIKDY NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ DĚLITEL!!! 

- U dělení 2, proto může být zbytek pouze 0 nebo 1 
DRŽÍM PALCE AŤ VŠE ZVLÁDNEŠ!!! 

 
ANGLICKÝ JAZYK –  opakování slovíček  1., 2., 3. lekce - ústně i písemně 

učebnice str. 16 - čtení + překlad + vytvářet podobné otázky, odpovědi, věty 
                             str. 17  - čtení + překlad 

pracovní sešit str. 16 cv.5 - doplnit písmena + číst + překládat 
                                               str. 17 cv. 6, 7 
přelož do Aj tyto výrazy: hodně zvířat, velká černá kočka, malá myš, tento pavouk, tamten králík, moje žlutá ryba, 
tři mazlíčci, dvacet ptáků   - pozor na člen, kde má být( a big book  ale  this big book, my big book, that big book) 
sám si říkej různé anglické výrazy nebo věty (I am a boy. This is a...... What is ....? She is not 16. My favourite ....) 
  
9. 6. ÚTERÝ 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 36 cv. 4 
 
MATEMATIKA –   Dělení se zbytkem – 3 

- Opět nezapomeň vybarvit násobky čísla 3 
 pozor, u dělení číslem 3 může být zbytek pouze 0, 1, 2 !!! 

- U cvičení číslo 4 máš sice dva možné způsoby zápisu, my budeme, ale 
využívat tuto variantu např. 15 : 2 = 7 (zb.1)  

 
ANGLICKÝ JAZYK – opakování slovíček  1., 2., 3. lekce - ústně i písemně 

učebnice str. 16 - čtení + překlad + vytvářet podobné otázky, odpovědi, věty 
                             str. 17  - čtení + překlad 

pracovní sešit str. 16 cv.5 - doplnit písmena + číst + překládat 
                                               str. 17 cv. 6, 7 
přelož do Aj tyto výrazy: hodně zvířat, velká černá kočka, malá myš, tento pavouk, tamten králík, moje žlutá ryba, 
tři mazlíčci, dvacet ptáků   - pozor na člen, kde má být( a big book  ale  this big book, my big book, that big book) 
sám si říkej různé anglické výrazy nebo věty (I am a boy. This is a...... What is ....? She is not 16. My favourite ....) 
 
 
PRVOUKA –  - doplň poznámky v příloze a vlep si je do sešitu   
 
 
 



10. 6. STŘEDA 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 37 cv. 1, 2 (slovní druhy piš číslicí) 
  PS str. 37 cv. 3, 4 
 
MATEMATIKA –   Dělení se zbytkem – 4 

- Zase vyznač násobky 4, postupuj jako v předchozích dnech 
pozor, u dělení číslem 4 může být zbytek pouze 0, 1, 2, 3!!! 

 
ČTENÍ –   - písanka str. 15 – horní cvičení       
 
11. 6 ČTVRTEK (Dnes matematika místo druhé hodiny českého jazyka)  
ČESKÝ JAZYK –   PS str. 38 cv. 1, 2 
   PS str. 38 cv. 3 – pouze doplň 
 
MATEMATIKA  –  Dělení se zbytkem 5 

- Vyznač násobky 5 a postupuj jako v předchozích dnech 
pozor, u dělení číslem 5 může být zbytek pouze 0, 1, 2, 3, 4!!! 

 
ANGLICKÝ JAZYK –   opakování slovíček  1., 2., 3. lekce - ústně i písemně 

učebnice str. 16 - čtení + překlad + vytvářet podobné otázky, odpovědi, věty 
                             str. 17  - čtení + překlad 

pracovní sešit str. 16 cv.5 - doplnit písmena + číst + překládat 
                                               str. 17 cv. 6, 7 
přelož do Aj tyto výrazy: hodně zvířat, velká černá kočka, malá myš, tento pavouk, tamten králík, moje žlutá ryba, 
tři mazlíčci, dvacet ptáků   - pozor na člen, kde má být( a big book  ale  this big book, my big book, that big book) 
sám si říkej různé anglické výrazy nebo věty (I am a boy. This is a...... What is ....? She is not 16. My favourite ....) 
 
 
PRVOUKA –   - vypracuj str. 53 v pracovním sešitě  
 
12. 6. PÁTEK  
ČESKÝ JAZYK – PS str 38 cv. 4 
   Např. Zlo/zvyk, ú/mysl/ný 
   PS str. 38 cv. 6 
   Např. Jenda dnes nepřijde. 
    Já, Lidka a Lucka lyžujeme. 
    Velký kámen leží u stromu. 

- Zkus vymyslet nějaké vlastní J 
    
MATEMATIKA  PS str. 32 – zopakuj si dělení se zbytkem ve svém sešitě 
  POZOR – ve cvičení 2 už je příklad 35 : 8 = , násobky 8 budeme 

procvičovat až příští týden, proto ho klidně přeskoč a dodělej až pak. 
Pokud si ale troufneš, tak ho klidně zkus vypočítat. 

 
ČTENÍ –  - písanka str. 15 - spodní cvičení



 


