
Doporučené úkoly od 25. 5. do 7. 6. 2020 
 

 

Ročník Český jazyk Matematika 
1. Nová kniha – Malý čtenář 

– číst hlasitě, vypravovat 

o přečteném. 
 

Ps – nacvičovat psaní 

písmen, slov, krátkých vět. 
 

Listy na procvičení psaní 

a čtení – lze vytisknout nebo 

vyzvednout ve škole. 

Slova k doplnění piš psacím 

písmem. 
 

Procvičovat  
na rysava.webnode.cz, skolakov.eu 

 

 

Pracovní sešit č. 3: 

 

Cvičení na str. 18 - 19 

Zkusit měřit délku v metrech; použít např. 

zednický metr, pásmo.  

Používat označení m. 

 

Cvičení na str. 24 - 25  

Zkusit odměřit 1 litr vody, vyhledat doma 

např. potraviny s obsahem 1litr. 

Používat označení l. 

2.  Psaní párových souhlásek h / ch 
uvnitř a na konci slov  

Odůvodňujeme, abychom 

s doplňovanou souhláskou utvořili 

takové slovo, ve kterém s ní vytvoříme 

slabiku. Toto slovo píšeme tužkou nad 

dané doplňované slovo. 

           hrocha  ledovek    řádek 

Např.: hroch,  ledovka, řádky 

 
Cvičení – viz. pracovní listy 

Můžeš si listy vyzvednout u paní 

Sedláčkové nebo je sám vytisknout  

a doplnit. 

 

 Opravit chyby v předešlých 

cvičeních - párové souhlásky  b-p, d-t, 

                                                      ď-ť. 

 

Pracovní sešit č. 7: 

Opakovat násobení a dělení čísly 2,  3, 4 

cvičení na str. 1 - 2 
Násobení  číslem 5: 

cvičení na str. 3 – 4   
                         

Počítat příklady násobení a dělení 

zpaměti. 
 

Využít procvičování na 

www.onlinecvičení.cz  

 

Vynechat učivo geometrie. 

 

Pracovní sešit č. 6: 

Opravit chyby ve cvičeních. 

3.  U s. 115 /6, 8,  

 120/6,  

 133/6, 7,    

 135/5 – napsat a zdůvodnit 

doplňovací cvičení. 
Opakovat, procvičovat řady VS. 

Učebnice 3 – 

s. 3 - 5 

procvičovat, každý den alespoň 2 úkoly 

písemně. 

4. U s. 108 – samostudium, princip 

znáte, jen je třeba dát pozor na 

životnost, dotazy na e-mail 

drdova@zsluzany.info 

U 109/4, 5 

U 110/7, 8, 9 
Vše písemně se zdůvodněním. 

  Učebnice 3 – 
  s. 15 – 18 

  dotazy na  

e-mail drdova@zsluzany.info nebo 

v Teams -  
 plnit dobrovolně, každý den alespoň 2  

 úkoly písemně. 
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5. U s. 152 – 154 – samostudium, 

dotazy na e-mail 

drdova@zsluzany.info 

 

U 152/ 1 e, napsat do POUČEK 

růžový rámeček, naučit zpaměti 

U 152/ 3 

U 153/ 1 c, napsat do POUČEK 

růžový rámeček, naučit zpaměti 

U 153/ 2,3 

U 154/4, 7 
 

 Učebnice 3 – 
 s. 17 - 23 

 Postupuj podle růžových pouček, dotazy na  

e-mail drdova@zsluzany.info nebo 

v Teams -  
plnit dobrovolně, každý den alespoň 2 

úkoly písemně. 

 

 

 

     

    Pište na papír, podepsat, odevzdat podle instrukcí na webu školy. 

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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