
Týden 27. 4. - 1. 5.  

PONDĚLÍ 

Český jazyk učebnice str. 82/ cvič. 1, 2, 3 Zopakuj si poučku ve žlutém rámečku. Pracovní sešit 14/1,2. 

Matematika str. 12 

cvič. 1  - vypracuj, pokud máš kostku 

cvič. 2 – začneme 0, přičítáme vždy 8 – řada násobků 8 (0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80) 

násobky 8: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/nasobky/prirazovani8.htm 

cvičení 3, 4, a Hru se pokus vypracovat. 

Prvouka – učebnice 54  - prohlédni si obrázky, přečti text, vzpomeň si na Toulcův dvůr… 

čtení - Čítanka 90 – začni číst ukázku z druhého dílu o Síse Kyselé (četli jsme už ukázku z knihy Sísa 

Kyselá -  vzpomeň si na Jendův „průšvih“ s brýlemi, paní učitelkou a sovou…). 

ÚTERÝ 

Český jazyk učebnice str. 82/cvič. 4, 5; pracovní sešit 14/3, 4, 5. 

Matematika str. 13/ cvič. 1, 2, 4 

cvičení 3 a Hru si necháme do školy 

str. 53/1 – zkus násobení 8 s pomocí pavoučích nohou. 

zopakuj násobky čísla 8:  

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/nasobky/vyhledavaninasobku8.htm 

čtení Čítanka 91, 92. 

STŘEDA 

Český jazyk učebnice str. 83/cvič. 7, 8, 12; pracovní sešit 15/1, 2, 3. 

opakování párových souhlásek-  souhrnná cvičení. Nahoře na liště můžete měnit dvojici párových 

souhlásek https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/rozkvetla-louka/diktatyBP1.htm 

Matematika str. 14/1 – 4; Hru můžeš zkusit, pokud chceš, 

a také si můžeš zahrát proti Matějovi: https://www.matika.in/cs/game.php 

Písanka 24 (ano, opět jsme 2 stránky vynechali)). 

Prvouka učebnice 55  - prohlédni si obrázky a přečti text. 

čtení pracovní list Oči zvířat 

ČTVRTEK 

Český jazyk pracovní sešit 15/4, 5 

procvič si slabiky dě, tě, ně  na:  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-de-te-ne/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm 
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pokud si troufáš na známkované doplňování: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-de-te-ne/znamkovane-

diktaty/cviceni1.htm 

Matematika str. 15; vynech cvič. 3; pokud by ti s řešením cvič. 4 pomohly mince, zkus si nějaké 

pětikoruny a dvoukoruny vyrobit; Má cvičení 4 více řešení? Kdo má chuť, zkuste najít více (všechna) 

řešení.hra s mincemi:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3458 

Písanka 25 

čtení Čítanka 95, 96 

PÁTEK 

Státní svátek 
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