
Domácí práce na týden od 1. dubna do 8. dubna ( středa – středa )
Od čtvrtka začínají Velikonoce, další úkoly dostanete až v úterý po Velikonocích.

Prvouka:
středa:
učebnice str. 50 – přečíst,prohlédnout obrázky, odpovědět na otázky dole na stránce 
(ústně), doplňovací cvičení na stránce nahoře v rámečku přepsat do sešitu nebo na 
linkovaný papír 

pondělí:
pracovní sešit str.38 – pracujte podle instrukcí
otázka č. 1 na straně dole – napište co nejvíc živočichů podle zadání

středa:
učebnice str.51 – 6. přečíst, na otázky v rámečcích napsat odpovědi do sešitu nebo na 
linkovaný papír
na str.51 dole je interaktivní cvičení, udělejte si ho

Český jazyk:
středa:
učebnice str 78 cv. 1 a 8 jsou interaktivní, udělejte si je
str.79 cv.4.b – tvořte věty se slovy a napište je do sešitu

čtvrtek:
naučíme se poslední vyjmenovaná slova poZ – uč.str.80, cv. 1 a cv 2a),b),c) – 6 vět 
napište do sešitu

pátek:
učebnice str.80, cv 1 – přečtěte si říkanku, rozlišujte
cv. 2 pište do sešitu

pondělí:
učebnice str. 81, cv.3 – přečtěte si věty, pak b),c),d) – odpovědi ústně
cv. 4 je interaktivní, udělejte si ho

úterý:
pracovní sešit str. 47, cv. 1,2,3

středa:
učebnice str. 81, cv. 5 piš do sešitu
pracovní sešit str.47, cv.4

Matematika:
středa:
pracovní sešit str.34 – pořadí početních výkonů – opakujeme, přečtěte si pozorně žluté 
rámečky, pak počítejte
str.35 – totéž

čtvrtek:
učebnice str.35 – příklady počítejte rovnou do učebnice
slovní úlohy 1 – 5 výpočet + odpověď – narýsujte si linky do učebnice



pátek:
pracovní sešit str.36

pondělí a středa:
pracovní sešit str.37

Anglický jazyk:

lekce č 14
Protože je vánoční, zapíšeme si a naučíme se pouze nová slovíčka.
Zapište si do slovníčku:
I'd like = chtěl bych
Here you are. = Prosím.
who = kdo
has = má
Christmas = Vánoce
a tree =  strom
a star = hvězda
jingle = zvonit
it is = to je
to ride = jet

učebnice str. 52 čteme + otázky
pracovní sešit str.60 + 61

Pro někoho, kdo by chtěl dělat ještě něco navíc, doporučuji využívat k procvičování učiva 
zábavnou formou stránky: www.gramar.in.cz a www.matika.in.cz 
a stránky www.matyskova-matematika.cz, kde jsou videa s výkladem ke každému 
cvičení.Také na stánkách www.primauca.cz jsou pěkná výuková videa.

http://www.primauca.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.matika.in.cz/
http://www.gramar.in.cz/

