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ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit s. 7 cv. 3 – Pozor na rozlišení mi x my.  

Mi – jedna osoba (já) – můžeme si místo mi doplnit i mně (Podej mi pero. / Podej 

mně pero. Ale! My vám nelžeme. Zde nejde říci mně vám nelžeme. Tato věta nedává 

smysl.) 

My – my všichni (více osob) 

Pracovní sešit s. 7 cv. 5. Diktát – Nechte dětem nejprve diktát přečíst a prohlédnout. 

Potom jim, prosím, věty nadiktujte.  Pak si děti mohou chyby opravit podle textu a 

pak ještě s vámi. Případné chyby si prosím zdůvodnit, proč to bylo špatně a co je 

správně. 

(Pokud mi posíláte úkoly hned v den napsání, nemusíte dělat opravu a mohu to 

opravit já. Pokud mi je posíláte souhrnně za větší časový úsek, opravte s dětmi 

prosím diktát hned, aby si uvědomily chyby. Po delší době už to nemá takový efekt. 

Děkuji za spolupráci. 😊) 

 

MATEMATIKA   

Geometrie: 

Video na zopakování toho, co je kruh a co je kružnice: 

https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY 

Děti na videu vidí, jaký rozdíl je mezi kruhem (tvar) a kružnicí (čára), vidí také, co je 

to střed kružnice (místo, do něhož zapíchneme kružítko, když kreslíme kružnici), co 

je to poloměr r (místo od středu kružnice až k ke kružnici) a také průměr kružnice d.      

https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY


                                       

Pracovní sešit s. 41 cv. 2, 3 – řešení vidí na obrázku i ve videu 

Pracovní sešit s. 41 cv. 4 – nejprve děti zkusí bez měření odhadnout, kolik cm může 

měřit poloměr kružnice a pak odhadnou, kolik může měřit průměr. (Zapíší údaje do 

1. sloupečku s názvem ODHAD. Pak změří pravítkem, kolik měří poloměr a kolik 

průměr kružnice a zapíší do 2. sloupečku s názvem MĚŘENÍ. Do 3. sloupečku 

s názvem Rozdíl zapíší, o kolik se jim číslo lišilo.) 

Příklad, jak by to mělo vypadat: 

 ODHAD MĚŘENÍ ROZDÍL 

poloměr 3 cm (odhadla jsem) 2 cm (změřila jsem) 1 cm (3 – 2) 

průměr 6 cm 4 cm 2 cm (6 – 4) 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Activity book 40/5 - napiš otázky a odpovědi 

 

Řešení pro rodiče: 

2. Whose skirt is this? 

     It´s the police officer´s skirt. 

3. Whose shoe is this? 

    It´s the clown´s shoe. 

4. Whose shirt is this? 

    It´s the cowboy´s shirt. 



5. Whose hat is this? 

    It´s the pirate´s hat. 

6. Whose jacket is this? 

    It´s the clown´s jacket. 

7. Whose hat this? 

    It´s the police officer´s hat. 

8. Whose jacket is this? 

    It´s the pirate´s jacket. 

 


