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ČESKÝ  JAZYK  PODSTATNÁ JMÉNA-procvičování, pravopis 

PS ČJ 23/2  a) doplňovačka pár. souhlásek 

b) vypsat roztříděná podst. jména 

 

23/2 Pro bystré hlavy  a) doplňovačka písmen 

b) doplňovačka slov – hra na básníka - vytvořit říkanku – dodržet 

rýmy 

 

Čítanka   str. 105 – JARO 105/1,2 – ústně, obrázkové čtení o jaru 

Str. 106 Řeka, Žába-hra na básníka – doplnit slova z nápovědy – rýmy 

106/1, 2 – ústně – ochrana přírody 

 

Písanka  str. 22-Velikonoční koleda – přepis, obrázek 

KLUCI-naučit se na koledu na Velikonoce 

 

MATEMATIKA  HODINY- výklad-možnost výuky on line-Skype 

PS M 27/1 Opakování ciferníku-velká ručička na 12 ukazuje celou hodinu 

Malá ručička ukazuje kolikátá je celá hodina. 

Na ciferníku chybí malá ručička – doplň ji podle zadání ke každému ciferníku 

 

27/2 odpovědi na otázky – podle ciferníku 

a) Na ciferníku jsou čísla 0-24,proto má 1 den 24 hodin (h) 

b) Než uběhne 1 hodina (malá ručička se posune o 1h), musí velká ručička oběhnout 

celý ciferník=60dílků=60 minut (min),proto 1 hodina má 60 minut. 

c) Na ciferníku bývá ještě sekundová ručička (pohybuje se nejrychleji). Pokud oběhne 

celý ciferník (60 dílků), uběhne 60 sekund a velká ručička se pohne o 1 dílek = o 1 minutu. 

   Proto 1 minuta má 60 sekund(s). 



PS M 27/3  napiš časy podle podle ručiček hodin 

 

27/4 VÝKLAD čtvrt, půl třičtvrtě, celá hodina 

Tento čas určuje velká ručička, pokud je na ciferníku:  

na 3 je čtvrt=15 min. – uběhlo 15 minut 

na 6 je půl = 30 min. – uběhlo 30 minut 

na 9 je třičtvrtě = 45 min. – uběhlo 45 minut 

na 12 je celá hodina = 60 minut 

Zároveň podle polohy malé ručičky určujeme na kolikátou hodinu je čtvrt, půl třičtvrtě nebo 

celá hodina. 

 

PS M 27/5 VÝKLAD- digitální hodiny 

Místo ciferníku mají display s čísly. Čísla před dvojtečkou ukazují hodiny, za dvojtečkou 

minuty. Časy ukazují od 00h až do 24h., minuty od 00 do 60 min. 

Od 00h do 12 h jsou noční, ranní a dopolední časy. Od 12h do 24h jsou odpolední, večerní a 

noční časy. 

Pokud je 8:00 je to čas ranní, večerní čas je 20:00, protože od rána od 8h do večera do 

večera uběhlo 12h(8h+12h =20h). Pokud je 7:15(7h 15 min.,čtvrt na 8) je to čas ranní, 

večerní je o 12h více tj. 19:15(19h 15 min.čtvrt na 8) 

15 min. = čtvrt hodina, proto je čtvrt na 8(ráno nebo večer), 

ručičkové hodiny proto ukazují tento čas taktéž, protože velká ručička je na 3(=15 min. =čtvrt) 

a malá na 7(sedmá hodina už byla), proto je čtvrt na 8. 

  

ANGLICKÝ JAZYK   – zopakovat slovíčka 

Učebnice strana 42 – prohlédni si obrázky, zkus říct, co se v příběhu odehrává 

Odpověz na otázku: Who is this? (Kdo je to?) It’s …. (To je …) 

Pojmenuj obrázky, použij slovíčka, která znáš. 

 

Pracovní sešit strana 37 – pojmenuj věci na obrázku 

- Správné odpovědi: 1. A clock, 2. A ruler, 3. A monkey, 4. A car 

 

PRVOUKA     Části dne - uč. str. 44 + cvičit hodiny  


