
Ročník Český jazyk Matematika 
1. Nová kniha – Malý čtenář  

– číst hlasitě, vypravovat  

   o přečteném. 

 

Ps – nacvičovat psaní písmen,  

slov, krátkých vět. 

 

Procvičovat na rysava.webnode.cz, 

skolakov.eu 

Pracovní sešit č. 3: 

cvičení na str. 20  

  sčítat a odčítat do 20 bez přechodu přes  

  desítku 

cvičení na str. 21 - 23  

  počítat příklady o několik více 

cvičení na str. 26 - 27  

  počítat příklady o několik méně 

 

Vynechat učivo na neuvedených stranách 

- METR, LITR 

2. Psaní párových souhlásek uvnitř 

slov:  
Odůvodňujeme, abychom 

s doplňovanou souhláskou utvořili 

takové slovo, ve kterém s ní 

vytvoříme slabiku. Toto slovo 

píšeme tužkou nad dané doplňované 

slovo. 

            holoubek   ledovek    řádek 

Např.: holoubci,  ledovka, řádky 

 
Cvičení – viz. pracovní listy 

Můžeš si listy vyzvednout u paní 

Sedláčkové 

nebo je sám vytisknout a doplnit. 
 

Pracovní sešit č. 6: 

Násobení a dělení číslem 4: 

cvičení na str. 27 – 30, 32   
                         

Počítat příklady násobení a dělení 

zpaměti. 
 

Využít procvičování na 

www.onlinecvičení.cz  

 

Vynechat učivo geometrie. 

3.  U s. 102 - 111 – VS  po V - přečíst, 

napsat a zdůvodnit doplňovací 

cvičení. 

Opakovat, procvičovat řady VS. 

U 49 - 56 

Procvičovat, každý den alespoň 2 úkoly 

písemně. 

4. U s. 95 - 102 – samostudium, princip 

znáte, jen je třeba dát pozor na 

životnost, dotazy na e-mail 

drdova@zsluzany.info 

U 104 

U 105/3,4 

U 106/celá 

U 107/celá 

Vše písemně se zdůvodněním. 

Nová učebnice – 

 

s. 7, 8, 9, 12, 13 

dobrovolně, každý den alespoň 2 úkoly 

písemně. 

5.  U s. 142 – 151 – samostudium, 

dotazy na e-mail 

drdova@zsluzany.info 

U 142/ 1 b, d + druhy napsat do 

POUČEK, naučit zpaměti 

U 143/2, 4, 5, 6 

U 144/8 

U 146/1b, c, g, j 

U 147/3, 5 

U 148/6 

Nová učebnice –  

 

s. 8, 9, 12, 13, 14, 15 - 

 

dobrovolně, každý den alespoň 2 úkoly 

písemně. 

mailto:drdova@zsluzany.info
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3. ročník 4. ročník 5. ročník 
 

1. skupina: 

13. lekce:  

U-str. 28-29,  

PS – str. 28-29 

Slovíčka PS- str. 65 
 

Cíl: Tvořit množné číslo 

podstatných jmen 

s koncovkou –s. 

 

2. skupina: 

20. lekce:  

U-str. 42-43,  

PS – str. 42-43 

Slovíčka PS- str. 66 
 

Cíl:  

- Vyjmenovat dny v týdnu  

  U-42/1, 2, 3; PS-42/1, 2, 3. 

- Pojmenovat druhy sportov. 

  her, sdělit:  

Kdy jakou hru hraješ: 

   On Monday I play tennis. 

Co umíš hrát:  

   I can play cards. 

U - 43/4, 5;  

PS – 42/4; 43/5, 6, 7, 8 

 

19. lekce:  

U-str. 40-41,  

PS – str. 40-41 

Slovíčka: PS- str. 66 

 

Texty U – 40/1, 41/3 si přečti 

a přelož. 

 

Cíl: Porozumět textům,  

       odpovídat na otázky. 

 

19. lekce:  

U-str. 40-41, 

PS – str. 40-41 

Slovíčka: PS- str. 66 

Text U – 40/1 přečti a přelož. 

U-41/4 – odpověz na otázky. 
 

Cíl:  

- tvořit 3. stupeň přídavných 

  jmen – nejvyšší stupeň 

  vlastnosti viz. U - 41/3, 

- popsat a porovnat domácí  

  zvířata a jejich užitek pro  

  člověka, viz U - 40/1. 

 

20. lekce:  

U-str. 42/1, 2 

    str.43/4  

PS – str. 42/1, 2, 3, 4 

        str. 43/5, 6, 8 

Slovíčka: PS- str. 66 - 67 
 

Texty U – 42/1, 43/4 si přečti 

                                a přelož. 

Cíl:  

- zeptat se na cenu zboží, 

 

- orientovat se v britské měně 

  libra – a pound /paund/ 

   libry -  pounds /paunds/ 

  pence – č. j. a penny /peny/ 

       mn. č. two pence /pens/ 

                       nebo jen /pi:/ 

       viz. U – 42/2, 43/4, 

- pojmenovat cizokrajná  

  zvířata. 
   

 

Doporučené úkoly do 15. 5. 2020 

 

U 148/Zopakujte si - napsat do 

POUČEK - naučit 

U 150/1b, d, 2 

U 151/4, 5 

Vše písemně se zdůvodněním. 



Knihu Malý čtenář a učebnice M- 3. díl mohou rodiče vyzvednout ve čtvrtek - ve škole 

30. 4. od 8.00 – 9. 00, jinak budou dodány osobně nebo do schránky. 

Pište na papír, podepsat, po návratu do školy odevzdat. 

Procvičovat na www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz. 

Vl, Přír – úkoly vždy na www. wp.zsluzany.info. 

Vysvětlovací videa budou na webu. 
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