
ÚKOLY NA TÝDEN OD 17. 4. – 24. 4. 
 
Nádherný den, broučci a berušky! 

Máme tu další týden a já jsem celou tu dobu vymýšlela ty netěžší a nejzapeklitější úkoly 

na světě, až mě mrzí, že vy to zase zvládnete vyřešit levou zadní během chvilky. Tento týden 

dokončíme vyjmenovaná slova po S a pustíme se do vyjmenovaných slov po V, v matematice 

pokračujeme v počítání do 1000 a nebude chybět ani trocha geometrie. Angličtinu máte 

tentokrát až na konci, můžeš si tedy vybrat, kdy angličtinu vypracuješ. Tento týden nenajdeš 

úkol z tělocviku, protože doufám, že v takhle nádherném počasí ho máš až dost. Než začneš 

pracovat, prosím, podívej se mi na tento krátký dotazník a vyplň mi ho. Moc mi tím pomůžeš.   

Moc děkuji a kdyby cokoliv, můj email znáš   

Tvoje paní učitelka Iva 

 (iva.vaclavikova@post.cz) 

 

Zkopíruj tento odkaz do vyhledávače a dotazník se ti objeví. 

Dotazník je anonymní. 

https://forms.gle/HAVSpTDdoS5fUh1Z8 

 

17. 4. PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 20/1, 2, 5 

V ČÍTANCE SI PŘEČTI str. 83,84 Jak Pytlík dovedl dělat zvířata neviditelnými 

MATEMATIKA –  PS str. 20/1, 3 (proveď rozklad číslo 6 na 4 a 2, číslo 5 na 3 a 2) 

 PS str. 20/4, 6 

 PS str. 20/2   přes týden 407 

    o víkendu  o 8 méně než  

    o víkendu ? 

    (příklad) 

    (odpověď)  

20. 4. PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 20/3, 4 

Písanka 2 (zelená) – str. 1, 1. sloupeček (nejprve si dělení naznač 

tužkou, potom přepiš )  

MATEMATIKA –  PS str. 36/ 2, 3 – odčítání (10 příkladů) 

   PS str. 21/ 2, 3, 4 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pomocí geometrických tvarů, které znáš, narýsuj robota a vybarvi ho 

  

https://forms.gle/HAVSpTDdoS5fUh1Z8


21. 4. ÚTERÝ 

ČESKÝ JAZYK –  Vyjmenovaná slova po V – v příloze najdeš obrázky k vyjmenovaným 

slovům, nauč se VS po V nazpaměť a vlep si obrázky do sešitu na 

vyjmenovaná slova 

 Písanka 2 (zelená) str. 4 (Jarní psaní), str.5 (pouze tajenka) 

MATEMATIKA –  PS str. 21/1, 6 a str. 22/5 - opakuj  

PRVOUKA – zopakuj si vše, co už víš o rostlinách  

PS str 39/7,  

PS str. 40/8, 9, 10 (správné řešení k úkolu 9 jsem napsala na čtvrtek) 

 

22. 4. STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK – vypiš k vyjmenovaným slovům slova příbuzná, najdeš opět v příloze ;) 
- V ČÍTANCE SI PŘEČTI – 87,88 – Jak se kluci učili pískat první polovinu 

MATEMATIKA - !!!PS MATEMATIKA 1 – str. 45/ 4, 6 
     str. 46/2, 5  

Str. 46 cv. 4 – ROVINA je neomezená dokonale rovná plocha a může na ní ležet jak bod, 

přímka, polopřímka tak i úsečka.  

HUDEBNÍ VÝCHOVA – zazpívej si  

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 

 

23. 4. ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 21/2 a), b), c), d) 
   Písanka 2 str. 2 celá 

 - u počtu slabik 2 příklady slov a dny v týdnu a měsíce znáš ;) 
MATEMATIKA  -  PS str. 22/ 1, 2, 3, 4 
PRVOUKA –  zopakuj si vše, co už víš o rostlinách  

PS str.40/9: zleva nahoře PRVOSENKA, PŘESLIČKA, SLEZINÍK – zprava od shora ASTRA, 

TULIPÁN, PLAVUŇ, KOPRETINA 

 PS str. 41/11, 12, 13 

24. 4. PÁTEK 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 22/1 
-  V ČÍTANCE SI PŘEČTI – 89, 90 – Jak se kluci učili pískat druhá polovina 

MATEMATIKA - !!!PS MATEMATIKA 1 – str. 47/ 1, 2, 3  
PRACOVNÍ ČINNOSTI – natrhej mamince kytičku (sedmikrásky či pampelišky už určitě někde 

najdeš )  

 
ANGLICKÝ JAZYK – Opakování slovíček, číslovek 0-20 

sloveso "to be" - časovat i písemně 
učebnice str. 9 - číst a písemně přeložit 
napiš 8 vět typu: My favourite colour is red. My favourite colours are red and 
blue. (použij slovíčka: colour, number, name, thing=věc) 
pracovní sešit str. 12 cv. 5, 6 

Zprávu o splnění úkolů, případné dotazy, zašli na adresu vyučující: jstulikova@seznam.cz 
Např. Splnil jsem vše bez problémů. 

mailto:jstulikova@seznam.cz


 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL NAVÍC 

PROCVIČOVÁNÍ ČÍSLOVEK 



 

 

 

 

 

 

 


