
Vážení rodiče, 

posílám dětem učivo na příští týden. Každý den si musí děti číst z čítanky nebo z vlastní knihy. 

Děti, které se nemohou zúčastnit on-line výuky si učivo průběžně doplní. (Ofocené 

vypracované úkoly mi pak zašlete na email: z. zimova@zsvisnova.cz) 

Od pondělí do středy bude opět probíhat on-line výuka od 10,00 hod. 

Připomínám, že od 1.4. do 5. 4. 2021 budou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY. Z tohoto důvodu 

nebude on-line výuka. 

 

Pondělí 29. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK PS VELKÝ str. 10/cv. 1 

a) V druhé sloce básničky najdi slovo, které se objevuje vícekrát, ale v různých tvarech. 

Tato slova podtrhni modře. 

b) Ke každému uvedenému slovu vyhledej v básni jiný tvar. 

ČESKÝ JAZYK PS VELKÝ str. 10/cv. 2 

- Ke slovům v rámečcích doplň slova ve správném tvaru. 

 

MATEMATIKA PS str. 2/cv. 2, 3 

-  Slovní úlohy. Vypočítej a napiš krátkou odpověď. 

 

PRVOUKA PS str. 35/cv. 5, 6 

- Škrtněte slova, která nepatří k Velikonocím. (cv. 5) 

- Doplňte slova podle nápovědy. /cv. 6) 

 

ČÍTANKA STR. 113 

- Přečíst báseň: „Ospalá opička“ 

 

PÍSANKA str. 18 

- Opsat říkanku: „Žirafa“ 
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Úterý 30. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK PS VELKÝ str. 10/cv. 3 

- Stejná slova v různých tvarech vybarvi stejnou barvou. 

ČESKÝ JAZYK PS VELKÝ str. 10/cv. 4 

- Slova v závorkách napiš ve správných tvarech. 

 

MATEMATIKA PS str. 3/cv. 1 

- Dokreslete ručičky hodin, aby ukazovaly uvedený čas. 

 

ČÍTANKA str. 114, 115 

- Přečíst text: „O malých dětech, které si stavěly pod vodou domky“. 

 

PÍSANKA str. 18 

- Napiš rébusy podle obrázků 

 

Středa 31. 3. 2021 

ČESKÝ JAZYK PS str. 11/cv. 1 

a) Přečti si text. Co mají slova vyznačená stejnou barvou společného? 

b) V barevně vyznačených slovech zakroužkuj kořen slova. 

c) Ke každému slovu vyhledej v textu slovo příbuzné a napiš ho. 

ČESKÝ JAZYK PS str. 11/cv. 2 

- Pojmenuj obrázky a ke každému napiš dvě slova příbuzná. 

ČESKÝ JAZYK PS str. 11/cv. 3 

- Stejnou pastelkou vybarvi slova příbuzná. Jsou to ta slova, která mají stejný kořen. 

(Učebnice ČJ str. 70 – slova příbuzná, kořen slova.) 

 

MATEMATIKA PS str. 3/cv. 2 

- Zapiš, kolik ukazují hodiny. 

 

 



ČÍTANKA str. 116, 117 

- Přečíst text: „ Broučkův první let“. 

 

PÍSANKA str. 19 – celou stranu 

- Napiš tvrdé slabiky. 

- Doplň zvířata z obrázků do vět. Věty napiš. 

- Čárami odděl názvy zvířat a napiš je. 

- Napiš slova podle obrázků. 

 

 

 

 

 

 

 


