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ČESKÝ JAZYK  Nové učivo –VLASTNÍ JMÉNA – možnost výkladu – Skype 

Učebnice  str.24/1 a, b – ústně, přečíst článek a najít jména a příjmení dětí 

Zápis do ČJ Š – PAMATUJ!  Vlastní jména = jména a příjmení osob. Píšeme je s velkým 

počátečním písmenem. 

24/2 b) do ČJ-Š 3 jména a příjmení svých kamarádů (kamarádek) (obě slova – velké písmeno) 

25/5 a, b – jména dětí do 2 sloupců (chlapci, dívky) – přelož si stránku na polovinu, 

nezapomeň na velké písmeno 

Písanka str.31  a)doplňovačka jmen podle rýmů – přepis jmen psacím písmem 

b)přepis jmen, která se skryla ve slovech 

Čítanka   str.118  1) básnička o krtkovi  - namaluj metro pro krtka 

                                              2) naučný text o krtkovi – najdi a opiš z textu, čím je krtek užitečný. 

 

MATEMATIKA    

1) Procvičování násobení 2 – sloupec 1(pětiminutovka – příloha emailu) 

PS M 51/4  násobky 3 – umět zpaměti odříkat násobky3(počítej na prstech po 3), najdi, který 

chybí 

2) NOVÉ UČIVO – DĚLENÍ TŘEMI – možnost výkladu Skype 

PS M str. 51/1 rozdělení kuliček do důlku po 3 – postupně počet =3 kuličky odčítáme, zapisujeme, 

až žádná nezbyde = 0. 

Mohu také dělit 18 kuliček : 3 kuličky = ___ = počet důlků, dopiš odpověď 

51/2 rozdělování kuliček po 3 = dělení , dělíme třemi a zapisuji počet skupin = výsledek(podíl) 

pracujeme podle vzoru na1.řádku 

51/3 řešení slovní úlohy tabulkou (dělíme dvěma, třemi – podle počtu družstev), odpovědi ústně 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK  

– zopakuj si slovíčka 

Pracovní sešit strana 43 – postupuj podle zadání 

- Hledej Rodneyho v učebnici na stranách 40 – 47, nakresli, jaký obrázek drží v ruce a pojmenuj tu 

místnost (řešení: str. 42 kitchen, str. 43 bedroom, str. 46 sitting room) 

- Druhé cvičení: Where is Jack? (Kde je Jack?) Jack is in the bathroom. (Jack je v koupelně). Vyber 

si jednu místnost, nakresli a pojmenuj. 

 

 

PRVOUKA Pokračovat uč. str. 40 - 41 

Podzim - rostliny a zvířata se připravují na zimu 

      - 23.9. podzimní rovnodennost - den i noc jsou stejně dlouhé 

     - dny se zkracují, noci prodlužují 

Zima - 21.12 zimní slunovrat - den je nejkratší, noc nejdelší 

     - dny se prodlužují 

     - svátky - Vánoce 

 

 

 

 


