
 

                     DOMÁCÍ ÚKOLY:      v období 4. 5. – 7. 5. 2020 
 

Děkuji moc za zasílání vypracovaných úkolů. Vaše děti jsou opravdu moc šikovné!!! Písemné 

hodnocení ve formě dopisu dítěti posílám postupně na mailové adresy rodičů. 

A veliké díky Vám rodičům za Vaši pomoc v roli domácího učitele.  

 

ČESKÝ JAZYK: 

                                                                                                                  

          ČESKÝ JAZYK: str. 102 + ZPAMĚTI: druhou část abecedy: str. 108, I – Š. 

                    Všechna cvičení není třeba dělat písemně. Můžete je dělat jen ústně.  

                

Psát mají denně jedno cvičení nebo diktát z knihy ČJ do zavedeného cvičného sešitu.  

                            

Při opisu slov a vět budou nyní již děti zapisovat číslicí nad slovem slovní druh, o který jde. 

Hlavně 1. - 5. + 7. slovní druh, zkoušet i ostatní. Vždy mohou děti pracovat s pomocnou 

tabulkou. Umět mají děti již bez pomůcky podstatná jména a slovesa.  

Pokud děti nevědí slovní druh u některých slov, nemusí doplňovat! 

 

ČTENÍ:   ČÍTANKA: str. 105 - 109                       PÍSANKA č. 2: str. 31 - 33, rozdělit 

                                                                             
 

 

 

        

                       

Pokračovat ve čtení oblíbené knihy, kterou si děti po přečtení zapíší do čtenářského deníčku. 

Sešit nevyhazovat, po příchodu do školy odevzdají.       

 

ANGLICKÝ JAZYK: – str. 42, zkuste nová slovíčka dole v rámečku - připojte tužkou k 

malým obrázkům nahoře + vybarvit a vybarvit i velký rámeček.  

Slovíčka: a duck  - vyslovíš  dag(kačenka), a hairbrush – herbraš (kartáč na vlasy, hřeben), 

shampoo – šampú (šampon), a toothbrush – túsbraš (kartáček na zuby), a towel – taul (ručník). 

 

MATEMATIKA:  

        MATEMATIKA 6. díl velký: dvě poslední stránky budeme psát až po příchodu  

                                                                 do školy, děti sešit přinesou do školy. Nepsat. 

       MATEMATIKA 7. díl velký: str. 1.  

Opakovat: násobení a dělení 1, 2, 3, 4, pamětné i písemné + a – do 100, slovní úlohy.    

 

SEŠIT ŠIKULKA: dobrovolný - pokračovat v práci navíc, budou-li se děti nudit, a když 

budou chtít razítka do soutěže. 
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PRVOUKA:  

 

     Str.: 55, Stromy a jejich plody, to jste v rámci procházky s dětmi také už možná 

                              zkoušeli. Někteří si to již přidali do herbáře ke kytičkám, listy a plody 

                              s názvem stromu = dobrovolné. 

                Opakovat: luční květiny, hospodářská domácí zvířata, ptáky tažné, stálé a domácí. 

                                   Určování hodin 1/4, 1/2, 3/4 a celá.  

                Malý sešit Prvouka: -  

 

 


