
ÚKOLY NA TÝDEN OD 6. 4. – 10. 4. 
 
Krásný slunečný den, můj malý studente, 

vyřiď prosím rodičům, že jim moc děkuji za to, že ti došli do školy pro zbylé učebnice. Ale pokud to přece 

jenom rodiče ještě nestihli, prosím popros rodiče, ať se mi určitě ozvou na email iva.vaclavikova@post.cz , a něco 

s tím určitě vymyslíme.  

 Blíží se nám Velikonoce a s ním spojená pestrá výzdoba, malování vajíček nebo mé oblíbené pletení 

pomlázek. Venku začínají rozkvétat jarní květiny jako narcisy, hyacinty a petrklíče. A i sluníčko už nás zahřeje o 

trochu víc. Tento týden by také měli začínat velikonoční prázdniny. Vzhledem k tomu, že celou dobu pečlivě 

pracuješ, rozhodla jsem se, že výuku rozvrhnu tento týden pouze na čtyři dny. Odpočiň si, ať pak můžeme od 

úterý zas pilně pracovat.  

Minulý týden ve čtvrtek jsem ti dala úkol z matematiky o pirátovi Morganovi a jeho truhle zlaťáku. Přišel 

jsi na výsledek? Že se ptám, určitě ano, popřípadě i malá pomoc od rodičů nevadí, správný výsledek byl schovaný 

pod písmenem C) 10. V první truhle měl 10 + 1x10 a v druhé truhle měl 0 + 2x10.  

Chtěla bych taky moc poděkovat Laurince a Kubovi M. za krásné fotky, které jste mi poslali. Jen tak dál 

a snad se brzo uvidíme ve škole. A teď už ořezej pastelky, rozcvič zapěstí. Velikonoční týden začíná!!! 

 

Tvoje paní učitelka Iva 

6. 4. – MODRÉ PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 18/1 – doplň y,ý/i,í,    18/2c), d) 

PS str. 18/2b)- správné řešení 1. věta (1, 5, 1, 1), 2. věta (1, 5, 1, 7, 1), 3. věta (1, 5, 1, 8, 1)  

MATEMATIKA –  PS str. 19/4 nápověda: (číslo 3 můžeme rozdělit na číslo 2 a číslo __) 

(číslo 6 můžeme rozdělit na číslo 1 a číslo___ ) doplň v sešitě ;) 

-  a nezapomeň, že jdeme přes stovku, musí se tedy zvětšit i celá stovka 

PS str. 19/5 (pokud si nejsi jistý, vyznač si na číselné ose) 

ANGLICKÝ JAZYK – Opak. slovíčka, číslovky ústně i písemně, sloveso "to be" – časovat,  
- opak. básničky, písničky 

Napsat 10 vět typu: In the picture there is a dog. In the picture there are two dogs. 
 
VV – v příloze posílám vystřihovánku, pečlivě ji vystřihni a můžeš si vyzdobit okno, dveře nebo nástěnku. 

POZOR!!! Nejprve se domluv s maminkou, kam beránka umístíš!!! 

 

7. 4. ŽLUTÉ ÚTERÝ 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 19/2 - doplň a pomocí stejné barvy zakroužkuj, co k sobě patří 

   PS str. 19/3  

MATEMATIKA –  PS str. 36 procvič sčítání s přechodem přes stovku ze včera v zelených sloupečkách 

2,3 – pouze sčítání (10 příkladů) 

 PS str. 20/5 – zapiš si zápis:  

zákusky…….. (doplň) 

džusy……….. (doplň) 

celkem……..? 

 pak napiš příklad a odpověď 

PRVOUKA – zopakuj si vše, co už víš o rostlinách a udělej v PS na straně 38/cv. 3 , 4 

- u cvičení 4 mohou být jak okrasné květiny, zelenina nebo i strom    

TĚLOCVIK – vzpomínáš si na písničku Hlava, ramena, kolena, palce? Zkus si to!! 

mailto:iva.vaclavikova@post.cz


8. 4. ŠKAREDÁ (POPELEČNÁ) STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 34/1a doplň správnou souhlásku  
- V příloze jsem ti vytvořila tabulku s číslovkami, napiš si do sešitu školního nadpis 

ČÍSLOVKY, tak jako u zájmen a tabulku vlep do sešitu, pořádně si tabulku pročti 

PS str. 34/1b – s pomocí tabulky v sešitě se pokus najít všechny číslovky   

   

MATEMATIKA –  !!!Pracovní sešit MATEMATIKA  1 oranžový– str. 46/3 – zopakuj si 
   Úsečka – je rovná čára ohraničená dvěma body  

   Přímka – nekonečná rovná čára, která nemá konec a ani začátek 

   Polopřímka – je rovná čára, která začíná v bodě a míří do nekonečna 

   Bod – konkrétní místo, které označujeme křížkem a velkým písmenem  

    

 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK – Opak. slovíčka, číslovky ústně i písemně, sloveso "to be" – časovat,  

- opak. básničky, písničky 
Napsat 10 vět typu: In the picture there is a dog. In the picture there are two dogs. 

  
9. 4. ZELENÝ ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 19/4 (Taky máš vždy takový hlad jako já, když čteš o jídle?) 

PRVOUKA –  zopakuj si vše, co už víš o rostlinách (PS 38/5 z úterý - tajenka: TULIPÁN)  

PS str. 39/cv. 5 (pokud si nejsi jistý podívej se do uč. na stranu 40,41) 

PS str. 39/cv. 6 (příklad: a) Nepatří sem líska, protože je keř.)  

- mezi ostatními hledej bylinu, jehličnatý strom a ovocný strom 

MATEMATIKA –  !!!PS MATEMATIKA 1 – str. 45 Opačné polopřímky 

   PS – str. 45/1 Opačné polopřímky jsou polopřímky, které leží na stejné přímce, 

mají s danou polopřímkou stejný počáteční bod, ale mají opačný směr. 
 

 
PS – str. 45/2, 3 

 

ANGLICKÝ JAZYK – Opak. slovíčka, číslovky ústně i písemně, sloveso "to be" – časovat,  
- opak. básničky, písničky 

Napsat 10 vět typu: In the picture there is a dog. In the picture there are two dogs. 
 
TĚLOCVIK – zkus se 10x za sebou dotknout špičky nosu, ale měj u toho zavřené oči – POZOR NA OČI! 

10. 4. VELKÝ PÁTEK 

DNES MÁŠ PRÁZDNINY!!! Mám pro tebe jen jeden úkol, přečti si v čítance na str. 81 článek 

Čas housat a malovaných vajíček A UŽIJ SI VOLNO!!! 

 

přímka 

bod 



Nápověda/ kontrola ke cvičení v PS Čj – str. 18/2d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLOVKY 

- Vyjadřují počet  

- Dělíme je na:   

 

 URČITÉ  

vyjadřují konkrétní počet 

NEURČITÉ  

vyjadřují přibližný počet 

ZÁKLADNÍ Jedna, dva, sto, tisíc… Několik, mnoho málo 

ŘADOVÉ První, stý, tisící Několikátý  

DRUHOVÉ Troje, trojí, patery, 

paterý, tisícerý 

Několikerý, několikery 

NÁSOBNÉ Třikrát, pětkrát, 

tisíckrát, dvojnásobný, 

pětinásobný 

Několikrát, 

několikanásobný 

 

 

 

  

osoba minulý čas Přítomný čas budoucí čas 

1. j. č. byl jsem, byla jsem  Jsem budu 

2. byl jsi, byla jsi Jsi budeš 

3. byl, byla, bylo Je bude 

1. mn. č. byli jsme, byly jsme Jsme budeme 

2. byli jste, byly jste Jste budete 

3. byli, byly, byla Jsou budou 



 


