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Český jazyk 
V pracovním sešitě vypracuj cvičení 1 na straně 30. Pokud něčemu nebudeš 
rozumět, zavoláme si, poradím ti. 
Pokračuj v četbě knížky, co máš doma, další kapitolkou. Už se těším, až mi o ní 
budeš vyprávět. 
 
Anglický jazyk 
Četba komixu Where´s Hammy? V učebnici str. 41 vyhledej slovní zásobu nábytek v 
textu a podle slovní zásoby v PS s. 102 - lekce 6, vyhledej, co znamenají předložky 
under, on, in. Vše zapiš do ŠS. Podle slovní zásoby se pokus komixu porozumět. 
Komix si můžeš poslechnout na CD (vložené v pracovním sešitě) UNIT 6, Track 32. 
Stránky určené k procvičování: www.alfbook.cz Zadej univerzální kód školy 
ucimesedoma ,Happy Street 1 – Unit 6 
 
Matematika 
Ach ta násobilka. Někteří z vás ji trošku zapomněli. Vymysli si 5 příkladů na násobení 
a 5 na dělení, zapiš je. Nezapomeň, že i číslice chtějí dobře vypadat – snaž se psát 
co nejlépe, mysli na úpravu (ve škole jsme trénovali psaní do sloupečku pod sebe, 
vzpomeň si, klidně si stránku přehni na půlky).  
 
Prvouka 
Podívej se do kalendáře. Jaké je dnes datum, jaké bylo v sobotu? Nestalo se něco 
zajímavého? Až se spolu budeme bavit, určitě mi to řekneš. 
Tento týden se podívej na stranu 37 v učebnici. O houbách už toho víme hodně, ale 
tady se přesně dozvíš, jakou mají houby stavbu těla. Pozorně si prohlédni dva 
nakreslené obrázky. Společně se na konci týdne o houbách pobavíme . 
 
Tělesná výchova 
Minulý týden jsme si zopakovali dýchání do břicha. Tento týden mysli na to, že 
správně dýchat musíš i pod rouškou . Neboj se toho! A když k tomu přidáš alespoň 
dvakrát týdně pořádnou rozcvičku, budeš hvězda! Zopakuj, jak se dá tělo protáhnout 
od hlavy až k patě . 
 
Pracovní činnosti 
Možná se doma chvilkami i nudíš. Víš, čemu se říká jarní úklid? Zkus se podívat do 
svých šuplíků a skříní, třeba i pod postel a roztřiď věci, papíry a vše ostatní, co 
najdeš, na potřebné a nepotřebné. Nepotřebné pak můžeš vyhodit – pamatuj na 



třídění odpadu. Potřebné věci přehledně ulož zpět. Věř, že tímto uděláš radost nejen 
sobě, ale hlavně rodičům i mně .  
 
 
 


