
Domácí práce na týden od 14.4 do 20.4. ( úterý – pondělí )

Prvouka:
středa:
učebnice str.51/ cv. 7. a 8. - číst + naučit se vyjmenovat společné vlastnosti živočichů
pracovní sešit str.39/ cv. 4 

pondělí:
učebnice str. 52 – dělení živočichů podle vnitřní stavby těla + bezobratlí živočichové, 
obrázky na str. 53 + odpovědi na otázky 1,2

Český jazyk:
úterý:
učebnice str. 84/ cv. 2 – přečtěte si vyprávění o Velikonocích. Napište několika 
větami, jak jste slavili Velikonoce u vás doma. Pište do sešitu.

Středa: 
učebnice str. 81/ cv.4 – interaktivní cvičení
pracovní sešit str.48/ cv.1, str.49/ cv.4

Čtvrtek:
pracovní sešit str.49/ cv.5 + str.48/ cv.2

Pátek:
pracovní sešit str.48/ cv.3 + str. 49/ cv.6 – doplňte a napište 2 až 3 věty

Pondělí:
pracovní sešit str. 51/ cv.11 + str.49/cv.7a – cvičení napište do sešitu, cv.7b také – 
vzor: je moc – není vůbec

Matematika:
Středa:
Zkusíme v pracovním sešitě str. 38 - převody jednotek jsme dělali, pamatujete?

Čtvrtek:
učebnice str.36 – počítáme peníze + str. 37 slovní úlohy 1 -5, vymysli otázky a do 
sešitu napiš výpočty a odpovědi

Pátek:
učebnice str,37 – počítat příklady vpravo nahoře + magické čtverce

Pondělí:
učebnice str.38 – násobení dvojciferných čísel, cv,1 a 2 – pozorujte zápisy,
Na straně 37 dole je interaktivní cvičení – procvičujte



Anglický jazyk:
pracovní sešit str. 62 + 63 pracujte podle instrukcí
lekce 15 str.54 – napiš si slovíčka do sešitu, nauč se je

V této lekci cvičíme IT IS, THEY ARE. Na stránkách www.anexpres.cz/3 jsou v 
tisknutelné PDF verzi pomůcky k procvičení. Jsou to kartičky, s nimiž děti 
mohou skládat věty. Dokážete-li to, vytiskněte je a cvičte s nimi.
Poslech z CD č. 21- umíte-li anglicky, čtěte raději vy

učebnice str.57 číst anglicky, překládat
pracovní sešit str. 64,65

Můžete se podívat na stránky: www.ctedu.cz
Jsou tam pro 1.stupeň ZŠ zpracovaná různá výuková videa

http://www.ctedu.cz/
http://www.anexpres.cz/3

