
ÚKOLY NA TÝDEN OD 27. 4. – 1. 5. 
 
Krásný den, můj malý studente! 

Týden rychle uběhl a už mám pro tebe opět připravené úkoly. Minulý týden jsem tě 

prosila o vyplnění krátkého dotazníku. V první řadě bych ti chtěla moc poděkovat, opravdu mi 

to pomohlo. Dotazník mi vyplnilo 14 z vás. Pokud jsi zapomněl a chtěl bys ještě dotazník 

vyplnit, určitě máš ještě možnost.  

Jsem moc ráda, že se máte všichni dobře, i přesto že se některým z vás stýská po 

kamarádech. Úkoly zvládáte i když s lehkou pomocí rodičů. A jsem mile překvapena, kolik z vás 

využívá možnost dělat úkoly denně.  S rozsahem úkolů byla spokojena většina z vás, proto 

zachovám stávající množství. A úkoly navíc dám zvlášť. Pokud bys chtěl ještě nějaké další úkoly, 

stačí napsat email, ráda pošlu. Co se týče otázky, zda bys chtěl něco zařadit navíc, objevila se 

mi tam několikrát informatika a lepší tělocvik. Panu učiteli Mrázovi už jsem psala a pracujeme 

na tom. Co se týče tělocviku, není problém, ráda přidám.  

Pokud tě dotazník minulý týden bavil, můžeš si tentokrát zkusit udělat malý kvíz 

z rostlin. Díky tvým odpovědím z minulého týdne jsem zjistila, (i já se pořád učím) jak se dostat 

k jednotlivým odpovědím, když mi tedy v kvízu vyplníš své jméno, uvidím, jak jsi si vedl.  

Moc děkuji, pozdravuj rodiče a kdyby cokoliv, můj email máš   

 

Tvoje paní učitelka Iva 

 (iva.vaclavikova@post.cz) 

ODKAZ NA KVÍZ ŽIVÁ PŘÍRODA: 

https://forms.gle/CgBVY29UJ2zQpndn7 

 

 
 
Zpráva od paní učitelky Stulíkové: 

Zprávu o splnění úkolů, případné dotazy, zašli na adresu vyučující jstulikova@seznam.cz 

Např. Splnil jsem vše bez problémů. 

Zprávu napiš každý týden po splnění úkolů. 

  

  

https://forms.gle/CgBVY29UJ2zQpndn7
mailto:jstulikova@seznam.cz


27. 4. PONDĚLÍ 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 23 cv. 2 (příbuzná slova ke slovu VY- vykat, vykání, prosím doplň do sešitu na 

vyjmenovaná slova 

 PS str. 23 cv. 3 - ! Zvyklá (zvyk) x zviklá (viklat) 

   PS str. 23 cv. 1 – doplň i,í nebo y,ý 

   Vyšehrad - historické hradiště, hrad a pevnost v Praze 
   víkend - označení pro dva poslední dny v týdnu – sobotu a neděli 
   Vysočany – malá obec, v okrese Blansko, jihomoravský kraj 

- název městské části Praha 9 
   vikýř – nadstřešní konstrukce sloužící k prosvětlení a provětrání prostoru pod střechou 

   Vyškov - město ležící v severní části Jihomoravského kraje 

 

MATEMATIKA –  PS str. 23 cv. 1 – pozor, ať se v šipkách nezamotáš 

   PS str 23 cv. 2 – začni od nápovědy o Potůčkové víle  

   PS str. 23 cv. 3  

ANGLICKÝ JAZYK –  -     opak. slovíček, číslovek 
- opak. abecedy - speluj různá slova z učebnice 
- učebnice str. 7 - číst a přeložit 
- prac. sešit str. 12 cv. 5 - přeložit do češtiny 

                               13 cv. 7 – doplnit 
- časování slovesa to be 
- opakování rozkazů 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – pokud chceš, pomocí pravítka a tužky si vytvoř čtverečkovaný papír 

a pomocí pastelek vybarvi jednotlivá polička tak, aby ti vznikl obrázek, můžeš použít i 

čtverečkovaný papír v příloze 

  
28. 4. ÚTERÝ 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 23 cv.4 – doplň i,í,y,ý – ve cvičení podtrhni všechna podstatná jména rodu 

mužského – modře, rodu ženského - červeně, rodu středního žlutě – do sešitu 

nepřepisuj 

 PS str. 24 cv. 3  

MATEMATIKA –  PS str. 23 cv. 5 

   PS str. 23 cv. 4 

- nezapomeň na příklad a odpověď 

ANGLICKÝ JAZYK – -     opak. slovíček, číslovek, opak. abecedy - speluj různá slova z učebnice 
- učebnice str. 7 - číst a přeložit 
- prac. sešit str. 12 cv. 5 - přeložit do češtiny 

                               13 cv. 7 – doplnit 
- časování slovesa to be 
- opakování rozkazů 

PRVOUKA –  učebnice str. 45 – HOUBY. Smaženici si sice v tuto roční dobu neuděláš, ale 

alespoň budeš připraven na nadcházející houbařskou sezonu. 

– poznámky najdeš v příloze, doplň podle učebnice a vlep papír do sešitu 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – Důležité je, se před každým cvičením a po něm důkladně protáhnout 

- když budeš chtít, tak si zacvič - tělocvik najdeš v příloze 

Karkulka  329 Kč 
vlk   o 40 více než 
babička   o 70 méně než 
babička  ? 
 



29. 4. STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 24 cv. 2 
Výt – pronikavý, táhlý a naříkavý hlas 
vít – splétat věneček 
Vít – chlapské jméno 
vyla – pronikavý, táhlý a naříkavý hlas - ve tvaru 3. os, č. j. čas minulý 
vila – velký dům nebo sloveso vít - ve tvaru 3. os, č. j. čas minulý 
vilka – zdrobnělina ke slovu vila 
víla – nadpřirozená bytost 
výskat - radostné vykřikování, hlasité povykování 
vískat - činnost hlazení ve vlasech, probírání se vlasy 

   víska – malá vesnice 

PS str. 24 cv. 1 
   Vinobraní - slavnost sklizně vinné révy 

Přežvýkavec – sudokopytník, který nejprve potravu sežvýká a spolkne a poté natrávenou směs 
zvrátí zpět do úst, kde ji znovu přežvýkává, a tím maximalizuje zisk z potravy 

Viola - strunný smyčcový hudební nástroj 

     

MATEMATIKA –  PS str. 24 cv. 1, 3 
PS str. 24 cv. 2, 4 

ČTENÍ -   čítanka str. 90 Pyšný maharádža  

HUDEBNÍ VÝCHOVA – když budeš mít dlouhou chvíli zazpívej si a zatanči  

https://www.youtube.com/watch?v=Gsg8IYvVsRA 

 

30. 4. ČTVRTEK (Dnes matematika místo druhé hodiny čtení)  

ČESKÝ JAZYK –  PS str. 24 cv. 4 a), b) (podst. jm. červeně rovnou čárou, slovesa modře vlnovkou)  
MATEMATIKA  –   PS str. 24 cv. 5  
   PS str. 25 cv. 3 – začni u Cyrila a Alexe 

   PS str. 25 cv. 5 
ANGLICKÝ JAZYK –    - opak. slovíček, číslovek 

- opak. abecedy - speluj různá slova z učebnice 
- učebnice str. 7 - číst a přeložit 
- prac. sešit str. 12 cv. 5 - přeložit do češtiny 

                               13 cv. 7 – doplnit 
- časování slovesa to be 
- opakování rozkazů 

PRVOUKA –   pracovní sešit str. 42 celá (cv. 14 b) není povinné) 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – Důležité je, se před každým cvičením a po něm důkladně protáhnout 

- když budeš chtít, tak si zacvič - tělocvik najdeš v příloze 

1. 5. PÁTEK – STÁTNÍ SVÁTEK   

Jenom pro zajímavost:  

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který se od roku 1890 slaví 1. května. 
Svátek zavedla v roce 1889 II. Internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu 
dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích 
se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gsg8IYvVsRA


TĚLOCVIK – ÚTERÝ 

Až budeš venku urči si vzdálenost, klidně jenom na vzdálenost délky auta, klidně i delší. 

1. co nejrychleji běž tam a zpět 

2. skákej po jedné noze tam, po druhé noze zpět 

3. celou cestu buď vytáhnutý/á na špičky, jako bys trhal/a jablíčka, zpátky rychle běž 

4. tam vykopávej kolena, co nejvýše nahoru, zpátky zakopávej, paty musíš cítit na zadku 

5. skákej žabáky tam, zpět běž pozpátku POZOR, ať nespadneš 

 

TĚLOCVIK – ČTVRTEK 

Dnes budeš potřebovat švihadlo 

1. 10x přeskoky s nohama u sebe 

2. 10x přeskoky s levou nohou vpřed 

3. 10x přeskoky s pravou nohou vpřed  

4. 10x přeskoky pozpátky (švihadlo netočíme zezadu dopředu, ale zepředu dozadu  

5. Pokus se udělat vajíčko, před přeskokem zkříž ruce – tento cvik je velice těžký, nezoufej 

pokud ti to nepůjde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



B) HOUBY 

- tvoří samostatnou skupinu živých organismů 

- nepatří mezi rostliny ani živočichy 

- nemají kořeny, listy, květy – neobsahují zeleň 

listovou 

Jejich tělo tvoří:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhy hub se liší  
- velikostí 
- tvarem 
- zabarvením 

JEDLÉ HOUBY 

Př._________________________________________ 

    __________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

 

NEJEDLÉ HOUBY 

Př. Hřib žlučník (hořčák) 

      Hřib kříšť 

 

JEDOVATÉ HOUBY 

Př.________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________

 

 
 

 

 



 

 


