
Milí plavčíci, máme tu jaro!  

A před sebou další týden nového objevování. Určitě vše společně zvládneme. 

Vím, že jste velice šikovné a zvídavé děti.  Dáme se s chutí do práce. 

Nezapomeň si úkoly rozvrhnout na celý týden a pracuj dle svých možností.  

Pokud budeš klikat na odkaz, klikni levým tlačítkem myši. 

Český jazyk – uč. str. 78/1, str. 78/ 2 – ústně doplň i, í, y, ý /odůvodni si 

pravopis, můžeš využít průhlednou fólii/. Stali se z vás reportéři. Mamince 

povykládejte, jaké informace jste zjistili o vydře říční a výru velkém.  

uč. str. 79/1 – přečti si říkanku a zkontroluj pravdivost napsaných větných celků 

Protože na poušti bylo velké horko, všichni chtěli hodně pít.    PRAVDA       LEŽ  

Petr spustil velký povyk.                                                                    PRAVDA       LEŽ 

Oáza je místo v poušti, kde je voda a rostou tam např. palmy. PRAVDA       LEŽ 

                                                                                                                        

PS str. 46/1 - 5 

Procvičíme si vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S. 

Klikni na odkaz: https://www.gramar.in/cs/  a vyber si cvičení. 

 

Matematika – POČÍTÁME DO 1 000 - uč. str. 81/1 – pozorně si přečti                  

uč. str. 81/2 (využij průhlednou fólii), uč. str. 82/4 – pozorně si přečti              

uč. str. 82/10 (využij průhlednou fólii), PS str. 23/1, 2, 3   

 

Pro volnou chvilku, když máš chuť a zájem. 

Kdo z vás pomůže Stulíkovi opravit chybné příklady?                                       

Mám pravdu, když tvrdím, že objevíš méně chyb, než je podíl čísel 56 a 7?   

                              

                              ANO                       NE 

336 – (9 . 4)= 301               9 . 8 + 28 = 100               320 – 7 = 312           

https://www.gramar.in/cs/
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/o%C3%A1za.html


956 + 7 = 963                      507 – 9 = 498                  50 + 52 + 70 = 172  

 

Zvládneš si zopakovat násobilkové řady 6, 7, 8, 9 bezchybně?  Zkus a 

nespěchej! Zalévám květinu na TVÉM OSTROVĚ. Rozkvete všem?  

Na TVÉM OSTROVĚ si piráti schovali poklad. Poklad si spočítej a správně s ním 

hospodař. 

Klikni na odkaz: https://www.zlatka.in/cs/  a vyber si cvičení.    

                  

Geometrie – uč. str. 124/1 – podívej se, str. 124/2a – změř, uč. str. 124/ 3 

Prvouka – přečti si a popovídej o tom, jak živočichové reagují na změny 

v přírodě, jak se živočichové rozmnožují, rostou a vyvíjejí – uč. str. 51   

PS str. 38, 39/4 – určitě to hravě zvládneš 

Můžeš si zopakovat např. s maminkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc                                           

video: Živočichové - společné znaky 
 

Písanka - str. 10  

 

Čtení – kniha, uč. str. 131, 132 

  

Zpívej si, poslouchej písničky (můžeš se i novou naučit) a už se těším, až si 

zahrajeme třeba TAKHLE: https://www.youtube.com/watch?v=QgLWlOnceRw.   

                                                        

Možnost procvičování a opakování učiva na internetových stránkách (např. https://skolakov.eu/, 

onlinecviceni.cz/, https://www.gramar.in/cs/, https://www.matika.in/cs/). 
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