
30. 3. - 3. 4. 

Dobrý den, zasílám úkoly na další týden. Obrátili jste se na mě s prosbou, abych vám zadání rozdělila do 

dnů … tak jsem se snažila vyhovět vaší žádosti. Pokud něco z předchozího dne nestihnete, dodělávejte si to 

postupně.  

Nelekejte se nad délkou dnešního zadání - snažím se vám poslat instrukce k práci s dětmi       

Do sešitů vždy označit datum, stranu i cvičení - pro naši zpětnou kontrolu 

Dbejte na ÚPRAVU v sešitech 

Pracovní listy si zakládejte do složky, ať je máme všechny pohromadě, nevyhazujte je. Ani ty dobrovolné, 

které jsem vám zaslala na emaily. Dobrovolné PL jsou opravdu DOBROVOLNÉ. Z nich nemusíte dělat nic. 

Ale pro zabavení a procvičení dětí aspoň nemusíte nic vyhledávat na internetu.  

ČESKÝ JAZYK - prosím o důsledné dodržování zdůvodňování pravopisu, klidně si najděte procvičování na 

internetu, dnes je spousta on-line procvičování. Jen opravdu chtějte alespoň u toho mnou zadaného 

zdůvodnění. 

MATEMATIKA - procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše 

U příkladů, které přepisujete do sešitu, prosím 2x podtrhnout výsledek podle pravítka. Vše, co děti počítají, 

zaznamenávejte do sešitu. I to, co si snaží znázorňovat.... všechny tyhle postupy jsou pro ně důležité. Jen ať 

se v tom vyznají a mají sešity alespoň trochu pěknou úpravu. 

ANGLICKÝ JAZYK – zatím ještě stále procvičujeme věty typu THERE IS.....  - k této látce máme vše ve 

žlutých sešitech a ve slovníčku. Zalistujte si tam a budete mít nápovědu. Je to opravdu pouze opakování. Nic 

nového. Jestliže narazíte v pracovních listech na nějaká nová slovíčka, klidně si je opět přepište do 

slovníčku, na internetu si najdete výslovnost i překlad... 

ČTENÍ - poslala jsem vám na email čtenářské karty. Nechci, aby děti četly z čítanek. Chci, aby četly knížku, 

co máte doma. Nejlépe 20 – 30 minut denně nahlas. Po dočtení knihy si ji děti zapíší do čtenářské karty – a 

ta vás navede k tomu, jak si ji zapíší do čtenářského deníku. Čtěte s nimi alespoň 4x týdně 20 minut nahlas. 

Zjistíte, že je to opravdu potřeba, jejich čtenářský projev je slabý. I čtenářské karty si založte do složky k 

pracovním listům. 

 

      Doufám, že vám po dvou týdnech domácího učení zůstala aspoň troška optimismu. Povzbuzujte děti za 

každou dobře vyřešenou úlohu či cvičení.         

 

Hodně zdaru a plno sil při řešení i učením       

K. Hrubá 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.3. 

ČJL  

UČ 94/4a (1. - 3. řádek do sešitu)    94/5 - ústně - přečíst, doplnit a zdůvodnit 

PS 14/6 + 6a - navíc nad podtržená slova dopište vzor 

PL – 1. sloupeček - pouze doplnit 

MATEMATIKA (procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše) 

PL Procvičování 2 str 12/1 - 4 

Červená učebnice - čtverečkovaný sešit 34/11 

 

31. 3.  

ČJL 

Uč 94/4a - dodělat do sešitu      94/6a - ústně 

PS14/7 

PL 2. sloupeček - pouze doplnit 

MATEMATIKA (procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše) 

PL 12/5,6,7 

Červená uč - čtverečkovaný sešit 34/12 

ANGLICKÝ JAZYK 

PL - vystřihnout hračky, nalepit je do pokoje – pak obrázek s pokojem nalepit do sešitu a popsat pokoj – kde 

jsou věci pomocí vět THERE IS........ (tam je... něco....někde)  

 

1.4. 

ČJL 

UČ 94/4b (1. - 3. řádek do sešitu)     94/6b - ústně 

PS 14/8 

PL – 3. sloupeček - pouze doplnit 

MATEMATIKA (procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše) 

PL 17/1,2,3 

Červená učebnice - do geometrie či nelinkovaný papír - 34/13 

Červená 34/15 - dobrovolné do sešitu M 

ANGLICKÝ JAZYK  

PL – spojit první a druhou část věty … věty přepsat do sešitu a první čtyři přeložit do češtiny 

 



 

2. 4. 

ČJL  

UČ94/4b - dodělat do sešitu 

PS 14/9 

PL - 4. sloupeček - pouze doplnit 

MATEMATIKA (procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše) 

PL17/4,5,6 

PS 21/1,2 

ANGLICKÝ JAZYK 

Přeložit zbylé 4 věty do češtiny 

Zkusit vymyslet 3 věty na There is....... napsat je do sešitu a přeložit 

 

3. 4.  

ČJL  

PS 14/10 a, b – je potřeba nadiktovat do sešitu - kontrola je pak z PS 

PL - dodělat 5. a 6. sloupeček - pouze doplnit 

MATEMATIKA (procvičovat násobilku, +, -, .  : dělení se zbytkem... zkrátka vše) 

Červená učebnice 35/18 - pouze 1. řádek do sešitu 

PS 21/3 

PS 21/4 - Nelekněte se       …. tenhle příklad je opravdu na přemýšlení … klidně nechte děti, ať si zkusí 

kreslit desetikoruny a počítají... nakonec zjistí, že to cvičení není až tak těžké.... jen musí opravdu zkusit 

přemýšlet.... 

PS 22/6 


