
UČIVO 4.5.-7.5.2020 

 

Milé dětičky.. 

Zase vás po týdnu zdravím a posílám spoustu síly do dalších květnových dnů. Jaro 

je v plném proudu. Doufám, že se chodíte procházet, projeli jste se už třeba na 

kole, na kolečkových bruslích. Na pohyb se určitě nemá zapomínat.  

Děti, myslím, že se pomalu blíží doba našeho opětovného setkání ve škole, tak 

snad vše už bude lepší a my se brzy uvidíme. Moc mi scházíte, těším se na vás.. 

A dětičky, jen připomínám, v neděli 10.5. všechny maminky budou slavit svátek, 

tak mamince udělejte něčím radost – třeba můžete vytvořit přáníčko, namalovat 

obrázek, natrhat kytičku, můžete vymyslet cokoliv krásného, co maminku 

potěší.. Uvidíte, jak se mamince rozzáří očka😊.. 

Rodiče prosím o pravidelné zasílání vypracovaných úkolů i nadále na mail, 

Messenger, Viber, WhatsApp… Děkuji😊 

 

A teď tedy k úkolům… Děti, každý den si něco vypracujte, ať vše stihnete…V pá 

je další státní svátek, tak to si odpočiňte😊.. 

 

Čj 

- Uč.str. 69 – nové učivo „Tvary slov“ – některá slova mají více tvarů – např. 

Maminka – o mamince, s maminkou, maminky, k mamince… 

Škola – ve škole, se školou, u školy… 

Strom – stromy, o stromech, u stromu, ke stromům… 

- Cv. 1, 2, 3 – ústně, cv. 4 – do sešitu školního 

- NOVÝ PRACOVNÍ SEŠIT – str. 3 (opakovací stránka), str. 4 – tady si právě 

procvičíš tvary slov… 

 

M 

- str.5 nedělejte – vysvětlím vám to ve škole 

- Str. 6 – celou 

- Str.7 – celou, cv. 2 – výsledky napiš vedle příkladů, cv.4,5 – jen ústně 



- Prosím opakujte si násobilku 2,3,4,5, ale také nezapomínejte na sčítání a 

odčítání do 100.. 

Pr  

- Str.61 – pokračování učiva - Hospodářská zvířata.. 

Písanka 

- Str.21, str. 22 – vypracují jen kluci, str. 23 vypracují jen holky😊 (jsou to 

totiž velikonoční básničky😊) 

Čítanka 

- Str.118 – 123 

 

 

Opatrujte se mi všichni ve zdraví, mám vás moc ráda.. 

Vaše paní učitelka Alča😊 

 

Inspirace ke Dni maminek😊 


