
ÚKOLY NA TÝDEN OD 15. 6. – 19. 6. 
 
 
Zdravím, můj malý studente! 

 Prázdniny se nám kvapem blíží a dnes máme nejspíš již poslední zadávání úkolů. Ještě 

prosím vydrž tento týden, ať doděláme vše, co je třeba. V matematice doděláme dělení se 

zbytkem a v českém jazyce poslední dva slovní druhy. V prvouce Péči o zdraví a už budeš mít 

své zasloužené volno.  

 Ještě něco málo k organizaci konce roku. Potřebovala bych, aby mi rodiče donesli do 

školy tyto učebnice: PRVOUKA 3, ČÍTANKA 3, a potom bych potřebovala tvůj pracovní sešit 

z českého jazyka, matematiky 1,2 a prvouky, abych se mohla podívat, jak jsi v rámci distanční 

výuky pracoval/a. Rodiče mi mohou učebnice a sešity nosit již od čtvrtka 18. 6.  do úterý 23. 6. 

vždy od 7:30 do 12:00. Protože škola je ale stále nedobytná pevnost, prosím, aby mě rodiče 

prozvonili až budou před školou a já jim vyběhnu naproti. Tel. 728 721 236. Pokud máš 

možnost poslat věci po některém spolužákovi, který do školy chodí, klidně ji využij. 

Vysvědčení se pak bude vydávat 26. 6. od 9:30 do 12:00 v okně sborovny 1.st.  

Moc děkuji tvým rodičům za spolupráci a pomoc během distanční výuky a kdybychom se 

neviděli, přeji Ti krásné prázdniny a těším se na Tebe v září.  

A samozřejmě, kdybys cokoliv potřeboval/a, 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 
 



15. 6. PONDĚLÍ 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 38 cv. 1, 2 (slovní druhy piš číslicí)  
 PS str. 38 cv. 3     
 
MATEMATIKA –   papír Dělení se zbytkem 6, 7 –   najdeš v příloze 
 
ANGLICKÝ JAZYK –  opakování slovní zásoby, číslovky, abeceda 

učebnice str. 18 - cv. "23" - říkat - In the picture there is a....... 
                                   cv "24"   - číst + překládat + přiřadit k obrázku 
                     str. 19 - číst + překlad 

pracovní sešit str. 18 cv. 1, 2 
                              str. 19 cv. 3 + kvíz 
 
16. 6. ÚTERÝ 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 38 cv. 4 
MATEMATIKA –   Dělení se zbytkem 8, 9 
ANGLICKÝ JAZYK – opakování slovní zásoby, číslovky, abeceda 

učebnice str. 18 - cv. "23" - říkat - In the picture there is a....... 
                                   cv "24"   - číst + překládat + přiřadit k obrázku 
                     str. 19 - číst + překlad 

pracovní sešit str. 18 cv. 1, 2 
                              str. 19 cv. 3 + kvíz 
 
PRVOUKA –  pracovní sešit str. 54, 55   
 
17. 6. STŘEDA 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 39 cv. 1, 2 (slovní druhy piš číslicí) 
  PS str. 39 cv. 3, 4 
 
MATEMATIKA –   PS str. 33 
 
18. 6. ČTVRTEK (Dnes matematika místo druhé hodiny českého jazyka)  
ČESKÝ JAZYK –   příloha slovní druhy – podstatná jména 
MATEMATIKA  –  příloha procvičovaní dělení se zbytkem 

 – počet sloupců nechám na rodičích  
ANGLICKÝ JAZYK –   opakování slovní zásoby, číslovky, abeceda 

učebnice str. 18 - cv. "23" - říkat - In the picture there is a....... 
                                   cv "24"   - číst + překládat + přiřadit k obrázku 
                     str. 19 - číst + překlad 

pracovní sešit str. 18 cv. 1, 2 
                              str. 19 cv. 3 + kvíz 
 
19. 6. PÁTEK  
- vytvoř si prázdninový plán, odpočiň si J   
 
 



 


