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Český jazyk 
V učebnici na str. 92 si přečti cvičení 1 – Výstava. Ústně splň úkoly a), b). K tomu si 
musíš pozorně přečíst i žlutý rámeček pod cvičením 1. Na stejné straně si ještě přečti 
cvičení 2, úkol a) udělej ústně, úkol b) napiš na papír, vyfoť, pošli. Před jeho plněním 
si ale přečti úkol z výtvarné výchovy !!! 
Pokračuj v četbě knížky. 
 
Anglický jazyk 
Opakování komixu Where´s Hammy? V učebnici str. 41 opakuj slovní zásobu 
nábytek. Přehled je na str. 40 a ve slovíčkách v PS. 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       
Procvičujte, kolik zvládnete. Vše se doučíme časem. Tel. kontakt na vyučující: 
602 470 824,  mail novaanglictina@seznam.cz 
 
Matematika  
V učebnici na straně 73 se podívej na cvičení 2 v barevném rámečku. Příklady zde 
jsou již vypočítané. Ve cvičení 3 už musíš počítat samostatně. Nelekni se, příklady 
jen složitě vypadají. Můžeš si pomáhat rozkladem. Počítej jen ústně, až se mnou 
nebo s paní asistentkou budeš telefonovat, s výsledky se pochlubíš. Pokud se ti 
nebude dařit, neboj, společně na postup přijdeme. 
V pracovním sešitě na straně 17 se můžeš pokusit vypočítat ve cvičení 1 první dva 
sloupečky. Držím palce, ať to zvládneš. Případné chyby společně opravíme.  
 
Hudební výchova 
Najdi si na www.youtube.com písničku Narozeninová a připomeň si slova. Zkus si ji i 
zazpívat (ve škole nám to šlo). Můžeš si najít také písničku Dobrú noc, má milá. Tu 
jsme se ještě neučili, zkus si ji alespoň poslechnout, a pokud se ti zalíbí, budu ráda, 
když se pokusíš o její zpěv . 
 
Hrátky s přírodou 
Doufám, že stále sleduješ, jaké je počasí, co se děje za oknem. Přidám ti k tomu 
další úkol. Popřemýšlej, co se děje v březnu s přírodou. Co všechno se probouzí 
(kromě tebe každé ráno)? Společně rozebereme . 
 
Výtvarná výchova 
Někteří krásně splnili můj první úkol a namalovali jarní kytičku. Za to si zaslouží 
pochvalu. Co kdybychom teď spojili dva předměty dohromady? V českém jazyce máš 
splnit úkol 92/2 b). Zkus ho napsat „výtvarně“ na vystřižený papír, třeba barevný, 

http://www.alfbook.cz/
http://www.youtube.com/


vyzkoušej třeba i velké tiskací písmo, popřemýšlej nad nějakou ozdobou nebo 
obrázkem. Věřím, že to dokážeš! 
 
 


