
 

                          DOMÁCÍ ÚKOLY:      dne 8. 6. – 19. 6. 2020 
Děkuji všem rodičům, kteří jsou svým dětem oporou a se svými dětmi vypracováváte úkoly 

podle zadání a také je i odesíláte. Většina z dětí je má perfektně vypracovány!  

My ve škole nemáme sice pevný rozvrh hodin, ale máme všechny předměty jako normálně, 

včetně prvouky a výtvarné, hudební, pracovní výchovy. Kromě tělesné.  

 

PROSÍM, JEŠTĚ VŠICHNI NEPŘIŠLI SE SEŠITY A NEVZALI SI VĚCI ODE MNE 

ZE TŘÍDY.  Děkuji všem, kteří odevzdali v termínu! 

 

SEŠIT ŠIKULKA: dobrovolný – pokud mají již vše, mohou také odevzdat. 

 

                   ČESKÝ JAZYK:   -   do konce června budeme opakovat učivo druhého  

                                                        ročníku (druhy vět, rozdělování slov na konci řádku, 

                                                        rozdělování hlásek a psaní i, y po měkkých a tvrdých                                                         

                                                        souhláskách, psaní párových souhlásek, abeceda, 

                                                        slovní druhy)    

- Str.115 + 116/ cvičení 33-40                                                 

Malý školní sešit – „Lvíček“ nebo cvičný sešit: Str. 115 + 116/ cvičení 33-40 napsat půl 

                                                            cvičení denně nebo diktát 

Malý školní sešit – diktát:  když nebudete opisovat cvičení, můžete napsat diktát 

                                              str. 100 + 101 + 102/ cvičení 2 nebo 3 

 

               ČÍTANKA: 126 - 129                                            PÍSANKA č. 3: str. 10 - 15                                                                         

                                                                             

 

 

 

        

                       

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

Sešit nevyhazovat, odevzdají. Já vrátím a děti budou zapisovat dál. Pak budou odevzdávat 

ještě jednou.      

 

 

 

                MATEMATIKA 7. díl velký:: str. 11 - 13 

ŠKOLNÍ SEŠIT malý nebo cvičný sešit: opakování počítání do 20, 100, slovní úlohy. 

Dopočítat všechny sloupečky a jiná cvičení na předtištěných listech v sešitě 

Sloupečky opisujeme vždy jen dva vedle sebe. Druhý za přeloženou stránkou sešitu.                                                                       

DESETIMINUTOVKA: dopočítávání vlepených sloupečků 

       

PRVOUKA:    - Str. 60+62. 

                          Opakujeme si podle obrázku druhy zvířata, hlavní znaky 

                          savců a ptáků, jejich složení těla. Opakovat druhy stromů. Apod.  

                          Opakovat: lesní plody, byliny, houby, luční květiny, hospodářská domácí 

                          zvířata, ptáky tažné, stálé a domácí. Stromy, druhy stromů, polní plodiny a 

                          rostliny, druhy obilí. Určování hodin 1/4, 1/2, 3/4 a celá – ústně.     

Poslední týden od 22. 6. máte už od úkolů volno. Tento týden by se měly odevzdávat knihy 

ČJ, ČT, AJ, MA – velká dopočítaná do str. 13, PRV. Napíši Vám, kdy s knihami přijdete.                 
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