
22. 4. – 24. 4. 

 

Dobrý den,  

 

posílám zadání práce do konce týdne. Tím, že jsem se začali učit online, jsme se s učivem z minulého týdne lehce 

zdrželi, proto nové posílám až dnes. Dnes jsme teprve vše dodělali.  

Vím, že se k naší výuce všichni nepřipojili, ale výuka je dobrovolná. Jde spíše o to, že dětem všechno vysvětluji, 

procvičujeme a kontrolujeme vše společně. 😊 

Připojit se k nám můžete klidně kdykoliv. Jediná nevýhoda je, že se občas dětem seká signál. Ale většinou se opět 

připojí a fungujeme dál. 😊 

Pokud nemáte počítač – nevadí. Děti mají aplikaci staženou do mobilů a fungují přes mobily.  

Učíme se každý den od 8,30 do zhruba 11,00.  

Čeká nás ještě měsíc takového učení… Ještě to bude hodně náročné. 

 

ČESKÝ JAZYK 

!!! Prosím, dbejte hlavně na správném odůvodňování pravopisu. Co jsme se začali učit spolu, je u dětí veliké zlepšení.  

ČTENÍ  

Snažte se, aby děti opravdu četly 20 minut denně (nejlépe nahlas). A ať vám říkají, o čem čtou. 

MATEMATIKA 

Neustále je potřeba procvičovat násobilku, sčítání a odčítání, dělení se zbytkem. Písemné +, -, ., :  

Začali jsme krokování, kdy se více budeme pohybovat v záporných číslech – CELÁ ČÍSLA (Zkuste pohledat krokovací 

pás ze 3. třídy. Také může posloužit pravítko, nebo si můžete vyrobit) 

ANGLICKÝ JAZYK 

Do pondělí se mají naučit nová slovíčka – bude z nich testík.  

V tomhle budu potřebovat vaši spolupráci – nadiktujete dětem 10 slovíček, která vám pošlu. Vy mi to potom vyfotíte 

a pošlete na email. Děkuji 😊 

 Prosím – opravte ve slovíčkách chybu – CON-MAN = PODVODNÍK 

 

Děkuji všem za poslané práce ke kontrole. Všichni jste s dětmi udělali velký kus práce. Ti, kteří se učíte s dětmi sami – 

pokud chcete, klidně mi práce zasílejte ke kontrole 😊 Opravdu jste šikovní a zasloužíte velkou pochvalu 😊 

 

Jsem moc ráda, že se vám podařilo připojit k online výuce. Vnímám to jako super krok – že se učíme spolu. Děkuji. 

 

Mějte se krásně. Přeji vám hodně energie a trpělivosti k učení s dětmi. 

KH 

 



ČESKÝ JAZYK 

do přehledu mluvnice napsat: 

VZOR HRAD 

Podle vzoru hrad se skloňují pods. jm. rodu muž. neživ., která jsou zakončena 

v 1. p. č. j. – tvrdou nebo obojetnou souhláskou 

ve 2. p. č. jed – koncovkou -u nebo -a (lesa) 

Vzor hrad je tvrdý vzor. 

V koncovkách píšeme tvrdé -y. 

U NĚKTERÝCH slov píšeme v 6. p. č. mn. koncovku -ích (lesích). 

 

uč 99/ 11 (do sešitu) 

uč 100 – pročíst ústně 

PS str 17 

 

MATEMATIKA 

červená učebnice str 40/oranžový rámeček nahoře – přečíst a přepsat šipky i číselné řešení do sešitu M 

40 / 1 – do sešitu – šipkami i číselně 

!!!!!! POZOR!!!!! při pokynu čelem vzad – píšeme závorku a před závorku mínus …  ale směr šipek  

dopředu a vzad neměníme!!!! – pořádně prostudovat oranžový rámeček 

 

PS 26/8 – dodělat 

PS 27 / 1, 4a, b 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

uč i PS str 6 (přečíst, přeložit a PS udělat celý) 

slovíčka  

do malého žlutého sešitu napsat datum, nadpis – NUMBERS – a odpovědi na tyto otázky celou větou: 

1) HOW MANY PEOPLE CAN YOU SEE IN PICTURE 1? 

2) WHERE IS THE POLICEMAN IN PICTURE 1? 

3) WHERE IS LUKE IN PICTURE 3? 

4)WHAT COLOURS ARE TAXIS IN LONDON? 

5) WHO IS LUKE? 

 

 

 



ODPOVĚDI :  

odpovědi do sešitu: 

1) I CAN SEE SEVEN PEOPLE. 

2) THE POLICEMAN IS NEAR DOCTOR ROTTER AND HIS SISTERS. 

3) HE IS IN NEW YORK.    může být i    LUKE IS IN NEW YORK. 

4) TAXIS IN LONDON ARE BLACK. 

5) LUKE IS COMPUTER. 

 

PS str 6 – věty  

1) THEY ARE IN NEW YORK. 

2) THEY ARE AT A MEETING OF INTERNATIONAL DETECTIVES. 

3) IT´S A VERY RARE BIRD FROM AUSTRALIA. 

4) HE IS A FAMOUS CON-MAN.  

 

 

 


