
UČIVO 27.4.- 30.4.2020 

 

Milé dětičky😊.. 

Dny plynou jako voda a já vás zase po týdnu zdravím a musím říct, že mi opravdu 

chybíte. Chybí mi to učení se s vámi, hraní her, zpívání, cvičení, malování, ale i to 

zlobeníčko, no zkrátka mi chybí vše, co se naší třídy týká😊… 

Doufám, že se mi opatrujete ve zdraví a moc doma nezlobíte😊. 

Prosím posílejte mi i nadále vaše vypracované úkoly, skvělá jsou také videa se 

čtením, počítáním, moc mě to vždycky potěší, že vidím, jak vám to jde. Jste 

šikovné dětičky😊. 

A nyní tedy úkoly na další týden. V pá je státní svátek, tak to si odpočiňte, 

nicméně každý den od po do čt byste si pěkně měli učivo postupně procházet a 

každý den něco plnit. Když si denně uděláte kousek, pěkně to stihnete. Chce to 

ale být na sebe trošku přísný a i když se vám nechce, přece jen nějaký kus práce 

do školy udělat. Stejně to za vás nikdo neudělá😊.. 

 

Čj 

- Str.66 – cv. 6 – ústně 

- Str. 66 – cv. 7 – poproste maminku, aby vám nadiktovala jednu část diktátu 

(píšeš do sešitu Čj – diktát) 

- Str.67 – celou stranu ústně (je to opakování..) 

- Str.68 – cv. 1 – Slohové cvičení – přečti si jej, cvičení a), b) vypracuj do 

sešitu Čj – sloh 

- Pr.s.str. 52,53,54 

 

M 

- Str. 3 – násobilka 5 (nauč se násobky 5 zpaměti, půjde ti to snadno, 

uvidíš😊) 

- Str. 4 – celou sranu – pozor cv. 4 – výsledky napiš vedle těch příkladů.. 

- cvičení 8 – vypracuj do sešitu M – školní (zápis, výpočet, odpověď)  

-  (Cv.9 – ústně) 



 

 

Pr 

- Str.60 (zopakuješ si hospodářská zvířátka a jejich užitek pro člověka..) 

 

Aj 

- Pr.s.str.26 (dokresli, které části chybí, vybarvi obrázky, dole pak spoj vždy 

jméno s tou částí, kterou jsi dokreslil/a) 

Písanka 

- Str. 20 

 

Čítanka 

- Str. 112 – 115 

 

Mějte se dobře, dětičky, a pozdravujte rodiče😊 

Vaše paní učitelka Alča… 

 


