
Matematika 

PS krtek - 12/3 a slovní úlohy 12/5,6                  Ofotíte  až v pondělí, až bude celá stránka hotová.  

  
Cv. 3 - Máme daný počet chlebů a máme doplnit počet vek a vánoček. 
   Vek je O 6 MÉNĚ - Určitě už umíš spočítat. O několik méně znamená, že budeme  odčítat. 
   Vánoček je 6 KRÁT MÉNĚ - je tam slůvko KRÁT - tedy, týká se násobilky. A když je krát MÉNĚ - určitě správně 
říkáte, že musíte dělit.  

 
     Cv. 5 - Kolik obrázků po 6 korunách se koupí za 54 korun?  

                 Kolik šestek se vejde do 54?  
                 Těch 54 se rozdělí po 6.  Takže příklad?  Ten už je vám jasný. Když se 54 ROZDĚLÍ,  tak se bude 

dělit!:-D 
     Cv. 6 -  U rybníka jsou vrby a olše. Chtějí po vás znázornění. Nekresli 18 a 30 koleček, znázorni také pomocí 

desítek v kroužku. Jak jsme si dělali ve škole.  
                   Číslo 18 znázorníš tak že si zakreslíš jednu desítku a k tomu už ale musíš dokreslit 8 koleček jako 
jednotky.  A k tomu číslo 30. Kolik je to desítek. Toto číslo nemá žádné jednotky, takže zakresli jen ty desítky.  
Také víme, že vichřice 3 stromy zlomila. Toto znázorni také. Jak? Budeme škrtat, protože už jsou zlomené. Ale 
pozor, škrtáme tři jednotky, ne desítky.  
Potom se podívej, kolik ti zbylo neškrtnutých desítek a jednotek. 
Příklad bude trochu delší, bude mít tři čísla a až potom rovná se.  
Určitě poznáš, jaká znaménka mají v příkladu být. Pořádně si úlohu přečti. 
A před psaním odpovědi si znovu přečti otázku.  
  
Cvičení 4 zatím vynech, to si necháme na pondělí.  
 

Český jazyk 

  
Pracovní list č. 1 -  Abeceda - Tento list už máte všichni dávno doma, vyzvedávali jste si je ve škole.  
                                 Cv. 1 je jasné, spojuj bodíky u písmen v pořadí dle abecedy 
                                    Cv. 2 - vidíš, že v úkolu a) jsou názvy (pozor ne jména, ale názvy - proto se píší s malým 
písmenem) ptáků. Proto vymysli název dalšího a napiš ho do správného                                                      místa, 

aby nakonec byli všichni seřazeni podle abecedy. Atd.  
                                    Cv. 3 - Nejdříve si nad obrázek zvířete napiš jeho název a potom v kroužcích očísluj podle 
abecedy.    PROSÍM O OFOCENÍ. DĚKUJI.  

 
  

 Milé děti,  
 musím některé z vás opravdu moc pochválit, že tak pěkně a pilně 
pracujete.   Vy víte, kdo z vás to je. :-D 

    No, a ti ostatní, co nepracují, tak se doufám velmi rychle přidají.    
    Vysvitávala naděje, že se příští týden uvidíme ve škole, ale 
vypadá to, že to zase oddálili.. Tak snad již brzy! 

      Přeji vám všem pěkný víkend.  
    
 


