
Pondělí 6. dubna 2020 
 
Dobrý den, 
posílám učivo, další bude až v úterý po velikonocích. Děkuji za včerejší online 
zkušební spojení, emailem vám budou chodit pozvánky na Webex meeting. Po 
včerejší domluvě udělám online doučování pro ty, kteří mi napíší čemu nerozumí.  
 
Matematika 
1, dělení se zbytkem jen na fólii  :4 a :5 (učebnice str. 10/cvičení 17, 20  
str. 12/cvičení 22, 25) 
2, bělásek str. 18 (bez sloupečku :6)  PROSÍM FOTO   
3, cvičný sešit + učebnice III. díl str. 3/8 (prosím zapsat jako ve škole) 
 - co známe 
- co počítáme ? 
------------------------------ 
- příklad 
-odpověď                           PROSÍM FOTO  
4, Kdo si potřebuje ještě procvičit dělení se zbytkem, přikládám pracovní list, nebo 
procvičování na stránkách skolakov.eu dělení se zbytkem. 
5, Na žádost rodičů - kdo si potřebuje procvičit převody jednotek, můžete se 
podívat na video MATÝSKOVA MATEMATIKA 7. díl str. 56 + jsou tam i cvičení. Na 
WhatsApp posílám foto pomůcky ze třídy. 
 
Český jazyk 
1, opakování vyjmenovaných slov prac. list cvičení 8/d, e, f   PROSÍM FOTO  
2, zajoch kontrola str. 42 (přikladám) 
3, zajoch str. 44 ( pozor jsou tam i měkké a tvrdé souhlásky) 
4, podstatná jména uč. str. 129/2a + cvičný sešit  (podtrhněte podstatná jména - 
připomínám, že na ně ukazujeme ten, ta, to, ti, ty, ta např. ten strom)   PROSÍM 
FOTO  
5, fólie uč. str. 130/7 
6, modrásek str. 37/1 
7, kdo chce a má možnost si vytisknout, posílám velikonoční omalovánku )není 
povinné) 
 
Prvouka 
1, zopakovat si jen ústně živé organizmy - rozdělení (houby, rostliny, živočichové + 
ke každému jeden příklad, zopakovat rozdělení hub a také jeden příklad + části 
houby) 
2, učebnice str. 38, 39 
3, zápis do modrého sešitu 
 
Společné znaky rostlin 
- vyživují se 
- dýchají a vylučují 
- reagují na změny v přírodě 
- pohybují se 
- rostou a rozmnožují se 
 



Chtěla bych dětem doporučit stránky https://skolakov.eu/ , kde jsou cvičení na 
probírané učivo. Vím, že je řada z vás používá ☺. 
 
 
http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-56/ 
 
 
 
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem 
 
Přeji všem krásné jaro, počasí nám přeje, tak ať jsme všichni zdraví. 
Děkuji za vaši trpělivost při výuce, vím že je to náročné. 
J.P.  
 


