
Milé děti, 

ať se Vám daří při plnění nových úkolů! Chválím Vás za poctivou práci a nasazení.                 

Jste šikulky!   

Český jazyk 

Minulý týden jsme si procvičovali podstatná jména. Zopakovali jsme si pravopis podstatných 

jmen obecných a vlastních.  

V tabulce vybarvi jen podstatná jména a správně napsaná slovní spojení. 

opička Žofka malá aby Jaromír Jágr 
ten sestřička město Jihlava do 
dvě okno svetr pečlivě 

 teta Agáta ať mňau běh 
 

(Klíč: opička Žofka, Jaromír Jágr, sestřička, město Jihlava, okno, svetr, teta Agáta, běh) 

Budeme pokračovat v seznamování se s dalšími slovními druhy. 

Přídavná jména (označujeme 2) 

Přídavná jména jsou slova, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat       

a věcí. Odpovídají na otázky: Jaký? Který? Čí? 

uč. str. 89 – Přečti si žlutý rámeček, uč. str. 89/1, 2 – Cvičení si splň ústně.  

uč. str. 89/5a – Doplň i, í, y, ý.  Piš přes fólii nebo na papír. Jakými otázkami se budeš ptát   

na přídavná jména?               (Jaká je liška?          bystrá) 

PS str. 50/9a – Procvičíme si vyjmenované slovo být.  

PS str. 56/1, 3 – Zkusíš určit vlastnost podle popisu? Vyřešíš doplňovačku? 

Čarodějnici Hermíně se zvláštním míchacím kouzlem pomíchala podstatná a přídavná jména. 

Pomůžeš jí slova správně roztřídit? Máš připravený list - MÍCHACÍ KOUZLO ČARODĚJNICE 

HERMÍNY.     

Dobrovolný úkol 

Jaký by měl být Tvůj kamarád? V PS na str. 56 zakroužkuj vybraná přídavná jména. 

Psaní - Blíží se Filipojakubská noc. Co třeba vymyslet čarodějný lektvar. Z čeho 

lektvar připravíš? Jaké množství čarodějných surovin budeš pro přípravu lektvaru 

potřebovat? Jaký název dáš svému kouzelnému nápoji? Těším se na Tvé kouzlení! Svůj 

recept si napiš na papír nebo do sešitu. Prosím o zaslání na e-mail do 5.5. Děkuji Vám. 



Čtení – Čteme si každý den z vlastní knihy. Čtení je moc důležité.    

Matematika 

Zopakujeme si zaokrouhlování a budeme pokračovat v násobení a dělení číslem 10. 

Nezapomínej si opakovat pamětné počítání, násobilku. 

PS str. 26/1, 3 – Zaokrouhluj na stovky a desítky. 

Násobení a dělení číslem 10 

Připomeň si.                        

5                 .             10         =          50                                   50           :          5        =         10        

činitel                   činitel                součin                          dělenec            dělitel            podíl   

Vyvození násobení a dělení číslem 10: 

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/              (1. cvičení, 2. cvičení) 

Číslo    46    70     99     100    21 

. 10  460          700   990   1 000   210 

 

Číslo 300 250 480       1 000 140 

: 10           30           25            48          100            14 
 

uč. str. 89/1, 2 – Pozoruj příklady a zkus říct pravidlo pro násobení číslem 10. Druhé 

cvičení si vypočítej přes fólii nebo na papír. 

uč. str. 90/3, 4 - Pozoruj příklady a zkus říct pravidlo pro dělení číslem 10. Čtvrté cvičení         

si vypočítej přes fólii nebo na papír. 

PS str. 28/1, 2, 4 

Geometrie – uč. str. 125/1, 3, 4 - Pozoruj, pojmenuj a ukazuj čtyřúhelníky                                          

a mnohoúhelníky.  

Prvouka 

Pokud jste správně vyřešili tajenku, dozvěděli jste se, že nás čeká nové učivo: Člověk. 

uč. str. 58 – Zopakuj si části lidského těla, popisuj části horní a dolní končetiny.                

Ukazuj si na sobě. Vzpomínáš si? Učili jsme se ve druhé třídě. 

uč. str. 59 – Kůže - přečti si, podívej se na obrázky.   

PS str. 44/1, 2 – Popisuj části těla. Vyřeš tajenku. 

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/
https://cz.depositphotos.com/vector-images/rozko%C5%A1n%C3%BD.html

