
Dobrý den děti, 
uvedené úkoly vypracujte do 29. 5. (pátek). 
Český jazyk 
Učebnice  str. 166 přečti si a zapamatuj béžový obdélník 
                          166 cv. 13 – ústně; 167 cv. 14 – ústně; 168 cv. 15 – ústně 
                          168 cv. 1 – ústně; 169 cv. 2, 3, 4 – ústně; 169 cv. 1 písemně 
                          170 cv. 2 – ústně; 171 cv. 3, 4, - ústně; 172 cv. 1 – ústně, 2, 3 – písemně 
                          173 cv. 1 – ústně; 2 – písemně; str. 174 přečti si a zapamatuj béžový obdélník 
 
U podstatných jmen urči pád. 
u babičky  2. p                                      ke kobyle     3. p                         bez lyží         2. p 
o myšce                                                 se Zbyškem                                 do mlýnice 
prasknu bublinu                                   babičko!                                      do Bystřice 
k myslivně                                             hmyzožravci                               Libuško! 
o Petrovi                                               posviť baterkou                          za horami 
ve filmu                                                 zavolám Vaškovi                        výlet na kolech                 
s kamarádem                                       k sousedům                                 pojedete vlakem 
z lesa                                                     bez kamarádů                             vidíš ten les? 
neboj se o bratra                                 pro maminku                              na chodníku 
za roh                                                    ke křižovatce                               do obchodů 
před přechodem                                 v parku                                         u semaforu 
k domu                                                  pod autem                                  na střechu 
sedí na židli                                           dojdi pro židli                             počkám u školy 
školy jsou zavřené                               něco řeknu Kláře                        nevíš něco o Kláře? 
Slunce zapadá                                      nepůjdu bez Petra                      počkám na Filipa 

 
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě. Přeříkej si 
postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
Pracovní sešit str. 46 
Písanka str. 24, 25 
 
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 17, 18, 19, 20, 21 
Pracovní sešit str. 8, 9, 10, 11 
 
Prvouka   
Učebnice str. 62, 63 – přečti si a zapamatuj 
Pracovní sešit str. 55 - 57 
 
Čítanka str. 136 – 141 
 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
    
Přeji Vám další týden plný pohody a sluníčka,                                                          Dáša Linková  

https://www.onlinecviceni.cz/


Dobrý den děti, 
uvedené úkoly vypracujte do 22. 5. (pátek). 
Český jazyk 
Učebnice  str. 165 cv. 7a - ústně, b – písemně 
                          165 cv. 8. – ústně 
                          165 cv. 9 – ústně 
                          165 cv. 10 – písemně 
                          166 cv. 11 – ústně 
                          166 cv. 12 - písemně 
 
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě. Přeříkej si 
postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
 
Níže uvedené cvičení přepiš do sešitu. Můžeš také požádat dospělou osobu o diktování. 
•hlas_tý  zpě_, Fili_  má  kní_ku a tu_ku, Jaku_ pojede na ji_, le_ký holu_, tě_ký sní_, Rudol_ 
koup_l   tvaro_, Jaku_  ch_tá ry_ky, dí_ka má pla_ky, na m_tině je paře_, p_sečná plá_, 
p_tlák ulov_l dra_ce, v_soká ze_, Li_ka našla hři_, pov_kující op_ce, v_rýt v_no, v_tat 
Zb_ňka, b_l_nka   v_rostla, děti v_skají a pov_kují, l_žařský  v_cv_k, v_nikající v_kon, pan 
V_dra se v_léčil, v_sel   sem_nka, v_stava v_robků, vodní v_r, v_křesat jiskry, v_táhl 
prav_tko, v_tvarná v_chova, m_lný   v_m_sl, v_sací zámek, v_znamné   v_tězství, v_vezli 
náb_tek, obv_kle v_běhne na kopec, sv_t   sv_ce, v_dím slep_še, v_křičník, v_vrtka na v_no. 
 
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 15, 16 
 
Pracovní sešit str. 7 
 
Prvouka   
Učebnice str. 61 – přečti si a zapamatuj 
Pracovní sešit str. 54 
 
Čítanka str. 134, 135 
 
Vv – dobrovolný úkol 
         Namaluj obrázek z knihy, kterou právě čteš 
 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
    
Přeji Vám další pohodový týden bez                                                                            Dáša Linková  

 
 
  

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/e2/aa/54/e2aa544e8ba8d91dde25eb034834a161.jpg&imgrefurl=https://cz.pinterest.com/helenaprchlikov/po%C4%8Das%C3%AD/&tbnid=K1lVFw55J7dWgM&vet=10CAoQxiAoB2oXChMI4P_7rt-t6QIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=L45WKPdKHY-SYM&w=236&h=236&itg=1&q=mr%C3%A1%C4%8Dek%20omalov%C3%A1nka&ved=0CAoQxiAoB2oXChMI4P_7rt-t6QIVAAAAAB0AAAAAEA0


Hezký den děti, 
uvedené úkoly vypracujte do 15. 5. (pátek). 
Český jazyk 
Učebnice  str. 164 – béžový obdélník; pokud ještě neumíš, nauč se zpaměti pádové otázky 
                   str. 162 cv. 2, 3 ústně 
                   str. 163 cv. 4 – písemně 
                                  cv. 5 – ústně 
                   str. 164 cv. 6 -  ústně 
 
 
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě. Přeříkej si 
postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
 
Níže uvedené cvičení přepiš do sešitu. Můžeš také požádat dospělou osobu o diktování. 
• b_la rozumná, Praha-Ruz_ně, nádherná v_la, lesní v_la, telev_zní v_s_lač, 
pol_kač ohně, pob_li jsme v Tatrách pár dní, b_ograf je kino, l_šaj smrtihlav, 
vl_dný ml_nář, kl_nové písmo, cizí jaz_ky, v_dří kožešina, lichokop_tník, 
s_rová zelenina, us_chající větev, Nezam_sl a Křesom_sl, vlak m_vá zpoždění, 
můžeme se m_lit, m_lná zpráva, Ol_na nesl_šela v_ra, l_ska je vodní pták, l_pa 
je národní strom, v_díme dop_s, zazp_vej mi p_sničku, L_dka je sm_šek, skála 
v_b_hala do jez_rka, prohl_žel si sb_rku známek, prom_nout trest, roz_nka v 
l_vanci, vraťte se brz_čko, klop_tal domů, jez_nky a Smol_ček, cizojaz_čný rozhovor. 
 
Pracovní sešit str. 43 cv. 3 
                           str. 45 cv. 4, 5, 6 
Písanka str. 23 
 
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 12, 13, 14 – písemně 
 
 
Prvouka   
Učebnice str. 58, 59, 60 – přečti si a zapamatuj 
Pracovní sešit str. 52 – 53 
 
Čítanka str. 132, 133 
 
Vv – dobrovolný úkol 
         Namaluj vodníka 
 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
 
Těším se brzy na viděnou,                                                                                     Dáša Linková  

https://www.onlinecviceni.cz/


 
Přeji Vám děti krásný den, 
uvedené úkoly vypracujte do 7. 5. (čtvrtek) 
Český jazyk 
Učebnice str. 160 – přečti si a zapamatuj béžový obdélník 
                  str. 159 cv. 1 – ústně 
                  str. 160 cv. 2 – ústně 
                  str. 161 cv. 3 – ústně 
                  str. 161 cv. 4 – písemně 
                  str. 161 cv. 5 – ústně 
                  str. 164 – béžový obdélník, nauč se zpaměti pádové otázky 
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě. Přeříkej si 
postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
 
Níže uvedené cvičení přepiš do sešitu. Můžeš také požádat dospělou osobu o diktování. 
•  vánoční sv_cen, bab_ka, v_děl poprvé v_tah, v z_mě, s_pký sníh, mam_nka si 
l_bovala, l_ný Pavl_k, l_sá kůže, v_b_hat z příb_tků, v_stupuje tam pohádková 
b_tost, někol_krát, spustil se l_ják, slep_ce přespávají na b_dle, p_šná princezna, 
neb_la k utišení, netop_ří let, malá věž je v_žka, mal_čká holka, vlk v_je na 
měs_c, zlozv_ky si odv_káme, větrný ml_n, prádlo v_selo na šňůře, 
nerozžv_kaná potrava, rybářská s_ť, pros_t o pomoc, pošlete pos_ly, kob_la 
pob_hala, košík z l_ka, pop_navá rostl_na. 
 
Pracovní sešit str. 43 cv. 1 
                           str. 44 cv. 2 
Písanka str. 18 
 
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 10, 11 – písemně 
Pracovní sešit str. 5, 6 
 
Prvouka   
Učebnice str. 56, 57 – přečti si 
Pracovní sešit str. 51 
 
Vv – dobrovolný úkol 
         „30. dubna – pálení čarodějnic“ 
 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
Velice Vám děkuji za zaslané obrázky a fotografie, moc mě potěšily. 
Přeji Vám klidné a pohodové dny                                                                            Dáša Linková  
 

 

https://www.onlinecviceni.cz/


Dobrý den děti, 
níže uvedené úkoly vypracujte prosím do 30. 4.  (čtvrtek) 
Český jazyk 
Učebnice str. 156 cv. 1 a – ústně, b – písemně 
                  str. 157 přečti si a zapamatuj béžový obdélník 
                  str. 157 cv. 2 - ústně 
                  str. 157 cv. 3 - ústně 
                  str. 157 cv. 4 a – ústně i písemně, b - ústně 
                  str. 158 cv. 1 – ústně 
                  str. 159 přečti si a zapamatuj béžový obdélník 
                  str. 159 cv. 2 – písemně 
                  str. 159 cv. 3 a – písemně, b – ústně, c - ústně 
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě. Přeříkej si 
postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
 
Níže uvedené cvičení přepiš do sešitu. Můžeš také požádat dospělou osobu o diktování. 
 čas pl_ne jako voda, přib_la nám práce, vodní v_r, nový pl_noměr, l_ška 
B_strouška, nevzl_kej, ml_nek na kávu, čaj z pel_ňku, jaz_kověda, jsem v_těz, 
s_rovátka, had s_čí, nesm_š zapom_nat úkol, potrav_na, pozor na s_rky, 
žloutek a b_lek, spěšná zás_lka, V_šehrad, v_soké z_sky, žv_kám žv_kačku, 
v_tání občánků, mokrý jako m_š, nepl_tvej potrav_nami, pomalý jako hlem_žď, 
špatně pol_kám, v dáli se bl_ská, lehoučký jako chm_ří, budu m_t narozeniny, 
kom_ník čistí kom_ny. 
                        
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 7, 8, 9 - písemně 
 
Prvouka   
Pracovní sešit str. 50 
 
Čítanka  
 str. 128 – 131 „Rybářská pohádka“ 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
 
Vv – dobrovolný úkol. 
         „Rybářská pohádka“ – namaluj obrázek k přečtenému příběhu 
 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
Milé děti, určitě se Vám podařilo vyrobit, namalovat, napsat, vypočítat, pozorovat mnoho 
zajímavých věcí. Budu ráda, když se mi se svými výtvory pochlubíte. Fotky můžete posílat na 
email (linkova@zsliten.cz)  
Paní učitelka Šindelová Vás prosí o zasílání vypracovaných úkolů na email 
(sindelova@zsliten.cz) 
Přeji Vám jen samé krásné dny,                                                                          Dáša Linková  

https://www.onlinecviceni.cz/
mailto:sindelova@zsliten.cz


 
Přeji Vám děti příjemný den 
a posílám Vám nové úkoly. Vypracujte je prosím do 24. 4. (pátek) 
 
Český jazyk 
Učebnice str. 153 cv. 7 a, b, c, d – ústně; do sešitu napiš všechna slova, kde bylo třeba doplnit 
i,í,y, ý 
                 str. 153 cv. 8 - ústně  
                 str. 154 cv. 9 a, b  - ústně 
                 str. 154 cv. 10 – ústně 
                 str. 155 cv. 1 - ústně 
 
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě. Přeříkej si 
postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
 
Níže uvedené cvičení přepiš do sešitu. Můžeš také požádat dospělou osobu o diktování. 
1. B_čí zápasy, b_lo krásně, sl_šíš sovu, v_rob_l to Zb_šek, zapnout si l_že,prázdniny 
upl_nuly, ospale zaz_vala, bl_zko b_tu, hřb_tovní z_dka, zub se v_v_klá, obraz v_sel, v_sel 
ob_lí, um_j si ruce, hodina odb_la, zb_tek peněz,pl_šová hračka, zaječice kl_čkuje, pos_pka 
na koláči, rozv_tý kv_tek,nev_plazuj jaz_k, náb_tkářská dílna, uv_díme se z_tra, Pep_k 
v_kládá nesm_sly, b_lý sníh, l_že nanuk, v_malovaný pokojík, p_skat na psa, bab_čka b_dlí v 
B_džově, v_s_pat odpadky, v_řezat p_lkou. 
                        
 
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 5, 6 - písemně 
Pracovní sešit str. 3, 4,  
 
Prvouka   
Učebnice str. 52,53 – přečti si 
Pracovní sešit str. 49 
 
Čítanka  
 str. 124 – 127 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
 
Vv – dobrovolný úkol. 
         „Příroda na jaře“ 
 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
 
Přeji Vám jen samé dny,                                                               Dáša Linková  

 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/slunicko.jpg&imgrefurl=https://www.detskestranky.cz/omalovanka-a-puzzle-slunicko/&tbnid=xcUroEMcbOzAlM&vet=10CBMQxiAoBWoXChMIiI2f8o7o6AIVAAAAAB0AAAAAEAg..i&docid=6giO_UGXULN00M&w=728&h=546&itg=1&q=slun%C3%AD%C4%8Dko%20omalov%C3%A1nka&ved=0CBMQxiAoBWoXChMIiI2f8o7o6AIVAAAAAB0AAAAAEAg


 
Přeji Vám děti krásný den, 
níže zapsané úkoly vypracujte do 17. 4. (pátek) 
 
Český jazyk 
Učebnice str. 150 cv. 2, 3 - ústně 
                  str. 151 cv. 1 a – písemně;  b - ústně 
                  str. 151 cv. 2  - písemně 
                  str. 152 cv. 3 – ústně 
                  str. 152 cv. 4 a, b – ústně 
                  str. 152  cv. 5 a – ústně 
                  str. 152 cv. 6 - ústně 
 
Pracovní listy – postupně si doplňte všechna cvičení.  
Vyjmenovaná slova si procvičuj on line nebo v jakémkoliv pracovním sešitě (požádej rodiče o 
zakoupení). Přeříkej si postupně všechna vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S , V, Z. 
                        
 
Matematika 3. díl 
Učebnice str. 3, 4 - písemně 
Pracovní sešit str. 1, 2 (výsledky příkladů zapisuj do jednotlivých geometrických těles – pod 
zapsaný příklad) 
 
Prvouka   
Učebnice str. 50, 51 – přečti si 
 
 
Čítanka  
 str. 122, 123 
I nadále procvičuj každý den hlasité čtení alespoň 10 minut. Knihu si vyber podle svého 
uvážení. 
 
Vv – dobrovolný úkol. 
         „Velikonoce u nás doma“ 
 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
 
Přeji Vám klidný a pohodový týden, 
                                                                                                                        Dáša Linková  
 

 
 
  

https://www.onlinecviceni.cz/


Dobrý den děti, 
posílám Vám další úkoly. 
 
Český jazyk 
Učebnice str. 148 přečti si a zapamatuj co jsou citoslovce (béžový obdélník) 
                  str. 148 cv. 1, 2, 3 – ústně 
                  str. 149 cv. 1 - ústně 
 
Pracovní list str. 31 cv. 9 – doplňte a přepište do sešitu (Míša je v_žle…………….) 
                       str. 18 cv. b – doplňte (Oběd nás zas_til………………….) 
 
Písanka  str. 22 
 
Matematika 
Učebnice str. 42, 43 - písemně 
Pracovní sešit str. 27 
 
Prvouka   
Učebnice str. 46, 47 – přečti si 
Pracovní sešit str. 48 
 
Čítanka  
 str. 120, 121 
 
Vv – dobrovolný úkol. Namaluj svého domácího mazlíčka. 
 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
 
Přeji Vám pohodový týden plný sluníčka, 
                                                                                                                Dáša Linková  
 

 
  

https://www.onlinecviceni.cz/


Vážení rodiče, 
ráda bych Vám opět poděkovala za spolupráci. Zbylé pracovní sešity z matematiky budu 
rozdávat ve středu 1. 4. před školou v 16,30 – 16,45 hod. Vyzvedněte si je prosím, ať mají děti 
v čem procvičovat nové učivo. Děkuji 
 

Milé děti, 
je tu další týden a já mám pro Vás nové úkoly. Vypracujte je prosím do konce týdne  
(pátek 3. 4.). 
 
Český jazyk 
Učebnice str . 144 béžový obdélník; přečti si a zapamatuj co jsou spojky 
                 str. 144 cv. 1 – ústně 
                 str. 145 cv. 2, 3, 4 – ústně 
                 str. 146 cv. 5 – požádej dospělou osobu o diktování 
                 str. 147 béžový obdélník; přečti si a zapamatuj co jsou částice 
                 str. 146 cv. 1 – ústně 
                 str. 147 cv. 2 – ústně 
 
Pracovní sešit str. 42 cv. 13 
Pracovní list str. 30 cv. 7 – doplňte (Sv_t hvězd………….) 
                       str. 31 cv. 8 – doplňte a přepište do sešitu (Pepík má ve zv_ku v_skat a        
pov_kovat……………) 
 
Písanka str. 21 
 
Matematika 
Učebnice str. 40, 41 - písemně 
Pracovní sešit str. 25, 26 
 
Prvouka 
Učebnice str. 45 – přečti si 
 
 
Čítanka  - přečti si příběh na str. 118, 119 …….Smetanově bílé sluchátko (Z. Malinský) 
Dále pokračuj v nácviku hlasitého čtení – každý den alespoň 10 min. Výběr knihy je 
dobrovolný. 
 
Vv – úkol je dobrovolný. „Co mě v poslední době potěšilo, rozesmálo; z čeho jsem měl/a 
radost“ 
 
 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
 
I po celý tento týden Vám milé děti přeji klidné a pohodové dny. Těším se na Vás,   
                                                                                                                                           Dáša Linková  

https://www.onlinecviceni.cz/


Dobrý den děti, 
posílám Vám další úkoly pro tento týden. Zadání vypracujte do 27. 3. (pátek). 
 
ČJ 
Učebnice str. 141 – přečti si a zapamatuj co jsou zájmena (béžový obdélník) 
                 str. 141 cv. 2 – ústně 
                 str. 142 – přečti si a zapamatuj co jsou předložky (béžový obdélník) 
                 str. 141 cv. 1 – ústně 
                               cv. 2, 3, 4, 5, - ústně 
                 str. 143 cv. 6 – písemně 
                 str. 144 cv. 7 – písemně 
Pracovní sešit str. 42 cv. 12  
Pracovní list str. 31, cv. b) – doplňte (V_sm_čený    b_t  ……………..) 
Pracovní list str. 30 cv. 6 – doplňte a přepište do šešitu (Vlci v_li…………)  
 
Písanka str. 20 
 
Matematika 
Učebnice str. 38, 39 – písemně 
Pracovní sešit str. 24 
 
 
Prvouka 
Učebnice str. 44 – přečti si 
 
Výtvarná výchova 
„O čem jsem četl/a minulý týden“ – namaluj obrázek č. 2 
 
 
Také během tohoto týdne procvičujte hlasité čtení alespoň 10 min (výběr knihy je 
dobrovolný). 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky opět využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov; k určování slovních druhů; k opakování násobení a dělení.  
 
 

 
Vážení rodiče, 
děkuji Vám za spolupráci a pomoc, kterou dětem poskytujete. 
Pokud máte nějaké dotazy, jsem vám k dispozici na e-mailu a telefonu. 
 
                                                                                                                      Dáša Linková 
  

https://www.onlinecviceni.cz/


Přeji Vám děti příjemný den, 
uvedené úkoly vypracujte do 20. 3. 2020 (pátek) 
 
ČJ  
Učebnice str. 137 – přečti si a zapamatuj co jsou příslovce (béžový obdélník) 
str. 137 cv. 2, cv. 4 – ústně 
str. 136 cv. 1 – písemně 
       137 cv. 3 – písemně 
str. 138 cv. 5a – písemně 
 
Pracovní sešit str. 40 cv. 9 
                          str. 41 cv. 10, 11 
 
Pracovní list str. 31 cv. 3a doplňte a přepište do školního sešitu ( B_lý šátek, nal_čená 
past…….) 
 
Písanka str. 19;  (str. 18 si uděláme společně po návratu do školy) 
 
Matematika  
Učebnice str. 29 ,30, 33, 34 si uděláme společně po návratu do školy 
                  str. 35 dobrovolně pro pobavení 
                  str. 36, 37 písemně 
Pracovní sešit str. 17 cv. 5 a,b 
                          str. 18 cv. 1, 3, 4 
                          str. 23 
 
Prvouka 
Učebnice str. 41 
Pracovní sešit str. 47 
 
Výtvarná výchova 
„O čem jsem četl/a minulý týden“ – namaluj obrázek 
 
Každý den procvičujte hlasité čtení (10 minut) – výběr knihy ponechávám na Vás. 
Online cvičení z českého jazyka a matematiky využijte k pravidelnému procvičování 
vyjmenovaných slov (zejména předpony u vyjmenovaných slov po V); k opakování násobení 
a dělení.  
Opakujte také písemné sčítání a odčítání pod sebou s přechodem přes základ 10. 
 
Těším se na společné setkání a zatím vám přeji jen samé slunečné dny, 
 
 
                                                                                                                                     Dáša Linková 
 
 
 
 

https://www.onlinecviceni.cz/


Milé děti, 
níže uvedené úkoly vypracujte prosím do 16.3. (pondělí) 
 
ČJ  
učebnice str. 135 cv. 5 (ústně) 
                      str.136 cv. 7 (písemně do školního sešitu) 
                      str. 136 cv. 8 (ústně) 
pracovní sešit str. 40 cv. 7, 8 
pracovní list str. 30 cv. 5 – doplňte 
 
Písanka str. 16, 17 
 
Matematika 
učebnice str. 31, 32 (písemně do školního sešitu) 
 
Každý den procvičujte alespoň 10 minut hlasité čtení. Výběr knihy ponechávám na Vás. 
 
K procvičování učiva můžete využít uvedené stránky: 
www.matika.in 
www.gramar.in 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova 
online učebnice zdarma: 
www.ucebnice-online.cz. 
 
Další úkoly Vám pošlu na začátku příštího týdne,  
         
                                                                                         Dáša Linková 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.matika.in/
http://www.gramar.in/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova
http://www.ucebnice-online.cz/

