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ČESKÝ JAZYK   Nové učivo - Věta jednoduchá a souvětí- možnost výkladu –Skype 

Uč. str. 143/1- přečíst a najít rozdíly mezi červenými a modrými větami (kratší, delší- 

mají více sloves, spojky, čárky). 

PAMATUJ-Všechny věty tvoří větný celek s různým počtem vět (podle počtu sloves). 

Zápis do ČJ-Š:  Větný celek s  1 větou (1 slovesem) je VĚTA JEDNODUCHÁ. 

Větný celek s 2 a více větami (více slovesy) je SOUVĚTÍ. 

 

143/2a) počet větných celků (každý větný celek začíná velkým písmenem 

 a končí ., !, ?) = součet všech vět jednoduchých i souvětí 

b) přečti věty jednoduché- má jen 1 sloveso, barva vět ti napoví 

c)najdi souvětí- má 2 a více sloves. 

ČJ 144/5 a)přečti věty jednoduché (2), hledej podle 1 slovesa ve větě. 

b) přečti souvětí (5)- podle počtu sloves poznáš, z kolika vět se skládá (kolik dějů 

probíhá) 

c) najdi spojky v souvětí- spojují věty do souvětí 

Zápis do ČJ- Š: Věty v souvětí bývají spojeny spojkami. 

Písanka: str. 36 a)najít vlastní jména v básničce  b) přepiš tuto sloku c) rébusy 

Čítanka: str. 124 doplň do básničky slova na konci veršů tak, aby se rýmovala 

(např. vláček-mráček), rýmy vypiš na papír. 

 

MATEMATIKA  1) Opakování +/-/./: -pětiminutovky  sloupec 9 a 57 

2)Procvičování násobilky 3, 4 – PS M 60/3, 61/9 

61/8 diktát : 7.3, 12:2, 8.4, 9.3, 24:4, 5.3, 4.4, 20:4, 30.3, 9.2 

3)Dělení na 4 stejné části = na čtvrtiny  PS M 61/1 

a) rozdělit chleba na čtvrtky znamená ho rozdělit nejdříve  první  svislou čarou na 

polovinu a pak tyto poloviny rozdělit vodorovnou čarou na další stejné části(křížem). 



Chléb je rozdělen na 4 stejné části(čtvrtiny).Každá část se nazývá se nazývá čtvrtka 

chleba. 

b)  PS M 61/2 rozdělit 20 bonbonů na čtvrtiny, znamená rozdělovat bonbony na 4 

talíře tak, aby každý dostal stejně. Postupně rozdáváš po 1 bonbonu na každý talíř, až 

rozdělíš všech 20 bonbonů. Spočítej, kolik každý kamarád dostane bonbonů. 

Kamarády pojmenuj na řádek pod talířem.  

Každý kamarád dostal čtvrtinu bobonů. Čtvrtinu tedy vypočítáme dělením čtyřmi, 

proto 20: 4 =____, doplň výpočet a napiš odpověď. 

4) Slovní úlohy          PS M 61/3 – 7, podtrhni si důležité údaje, výpočet do PS 

Do M-Š výpočet s odpovědí (5) 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK –  zopakuj si slovíčka 

Učebnice strana 53 – přečti si text a prohlédni si obrázek 

- Děti hrají hru, dokážeš vysvětlit, jak se hra hraje? Proč Jack stojí? 

- Poslech 22 – poslechni si nahrávku a řekni, jak bude hra pokračovat, kdo si stoupne jako 

další 

Pracovní sešit strana 46 – vyber správnou myšku podle toho, co má na sobě – poslech 23 

 

 

PRVOUKA  

Jaro u vody a v lese - uč. str. 48 – 50 

- prohlédnout si obrázky a na procházkách se snažit tyto rostliny poznat. 

 

 


