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ČESKÝ JAZYK             

1) Opakování –doplňovačky  

PS ČJ 21/1,3- i/y, ú/ů, párové souhlásky  

21/4 slova podřazená (z prvouky) 

2) SLOVNÍ DRUHY 

PS ČJ 21/2 vypsat 10 slovních druhů ve správném pořadí 

21/soutěž – vyhledat název sl. druhu. Dovedeš už říci, která slova tam patří?  

Doporučené hry k zapamatování slov. druhů: Vyrob si kartičky s čísly a s názvy 

slovních druhů.  

1.hra-Vylosuj si číslo a zvedni správný sl. druh k tomuto číslu 

                          2.hra-Pexeso-Hledej správné dvojice-číslo, slov.druh 

3) Diktát- výběr z učebnice ČJ (podle nabídky ze 27.3) 

4) Písanka str. 18 přepis-básnička,rébusy                                      

    

MATEMATIKA    

1) Procvičování sčítání a odčítání 

M PS 33/2 výsledky 

2) GEOMETRIE-rýsování úseček-procvičování 

PS M 76/3-připomeň si postup podle ST úkolů (přímá čára, krajní body X,Y křížkem-

pak teprve rýsuji úsečku, nakonec porovnání úseček-znakem) 

3) PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍ- VÝKLAD –  možnost on line výuky–Skype 

Násobení vyvodíme ze sčítání stejných čísel=sčítanců. Postupným sčítáním stejných 

sčítanců zavedeme druhý způsob výpočtu a to je NÁSOBENÍ. 

PS M 35/1   Dokresli kytičky po2 do každé vázy. Kolik kytiček budeš potřebovat, 

vypočteme nejdříve opakovaným sčítáním čísla 2. 



2+2+2+2        číslo 2 jsme sečetli 4 krát,proto mohu místo sčítání zapsat příklad na 

násobení 4.2    čteme 4 krát 2,místo slova krát píšeme mezi čísla 4 a 2 na linku tečku. 

Do 4 váz jsme kreslili po2 kytičkách, mohu tedy místo sčítání počítat: 4 vázy po 2 

kytičkách jako  4.2=8.  

4 je počet váz, 2 je počet kytiček v každé váze, 8= celkem nakreslených 

kytiček.  

Nakreslili jsme celkem 8 kytiček a tento počet jsme vypočítali nejdříve 

součtem stejných sčítanců a pak převedli na násobení. 

 

PS M 35/2 obdobný způsob-do každé vázy 3 kytičky-budu přičítat číslo 3 

3+3+3+3+3+3  sčítáš 6 krát číslo 3, zapíši tedy násobením příklad 6.3=18 

6 váz po 3 kytičkách mohu zapsat tedy násobením 6.3=18 

6=vázy,  3=kytičky v každé váze, 18 = celkem nakreslených kytiček 

 

PS M 35/3,4  podobný postup –sčítáš podle nakreslených obrázků stejné sčítance- 

pak převedeš na násobení a vypočítáš tím počet nakreslených věcí    

 

ANGLICKÝ JAZYK 

opakování slovní zásoby 

Pracovní sešit strana 36 – postupuj podle zadání, obrázky si můžeš vybarvit, pokud máš čas. 

 

 

 

 


