
Matematika 

PS krtek 10/6, 7, 8 

Tabulky ve cv. 6 a 8 - do horního řádku doplňte čísla podle zadání a do spodního zapiš spočítaný výsledek. 
cv. 6 - V jedné krabičce je 6 bonbonů. Kolik bonbonů je tedy v 6 krabičkách? No přece samozřejmě 6 krát více než v té jedné. 
Takže musíme ...(už vás slyším odpovídat:-D) násobit šesti! Cv. 8 je podobné. Jen tu máme zákusek za 6 korun. Kolik korun tedy 

zaplatíme za 5 zákusků?  
cv. 8 - Do sešitu. Vynech řádek, zapiš datum. Piš každý příklad na nový řádek a piš ho podle vzoru: 

                              

                             70 -  (5 . 6) = 70 - 30 = ? 
                              40 + (7 . 5) = 40 + 35 = ?        PROSÍM OFOTIT. Děkuji. 
 
 

Český jazyk 

Naučili jste se nazpaměť vyjmenovat všech 10 slovních druhů? Zatím stále ještě zůstaneme u podstatných jmen. Těm už rozumíte 
dobře. Zopakujte si s primaúčou Libuškou, co to ta podstatná jména jsou (to už jsem vám posílala na jaře)  a druhé video, kde se 
vysvětlují obecná a vlastní jména. Tomu rozumíte asi také, ale někdy na to při psaní zapomenete! 
 
Podstatná jména - vysvětlení 

https://www.youtube.com/…=53 
 
Obecná a vlastní jména:  

https://www.youtube.com/…=79 
 
!!!  NOVÉ UČIVO:  U podstatných jmen se dají určit různé tzv. mluvnické kategorie. Jsou to ČÍSLO, ROD, PÁD  a VZOR (ten až 

ve 4. ročníku).  
Dnes nám postačí určení mluvnického ČÍSLA.  
Rozlišujeme číslo JEDNOTNÉ  a číslo MNOŽNÉ. Není to nic těžkého.  
Pokud nám podstatné jméno vyjadřuje, že je něco pouze JEDNO - mluvíme o JEDNOTNÉM ČÍSLE.  
Pokud nám podstatné jméno vyjadřuje, že je něčeho DVA, TŘI ... - zkrátka VÍCE, MNOHO - mluvíme o MNOŽNÉM ČÍSLE.  

 
Učebnice ČJ - str. 158 - kapitola Číslo podstatných jmen 
cv. 1 - Přečti si pomalu po větách. V každé větě je zvýrazněné podstatné jméno. Urči, jestli se jedná o jednu (osobu, zvíře, věc) 

nebo více (osob, zvířat, věcí). Tedy, zda-li je toto podstatné jméno v čísle JEDNOTNÉM NEBO MNOŽNÉM.  
cv. 2 - Podle zadání - řekněte rodičům (ústně), jak Pavlína opravila seznam věcí, které má koupit. Bude kupovat i pro sestru a 

bratra. Bude tedy kupovat vždy tři pomůcky. Ty vlastně budeš převádět z jednotného čísla do množného. Vždy si řekni TŘI doplň 
pomůcku ve správném tvaru. Neříkáme tři guma, ale tři gumy. :-D 
cv. 3 - Do sešitu. Vynech řádek, zapiš datum. Piš podle vzoru. Nejedná se o věty, piš malá písmena. První podstatné jméno je v 

jednotném čísle. Ty ho opíšeš, napíšeš pomlčku a potom toto slovo napíšeš v množném čísle, v duchu (nepiš) si řekni slov dva, 
dvě a napiš. Za touto dvojicí napiš čárku. Tedy: 
 

vlaštovka - vlaštovky,  hroch - ... ,     TOTO PROSÍM OFOTIT. Děkuji! 

 

Angličtina - opakování s nahrávkami! 

Jistě jste si dobře zopakovali, co už umíte. Protože jsem už mám k dispozici stejné nahrávky, které posloucháme ve škole, tak moc 
ráda přeposílám odkaz. Postupně si s nahrávkami opakujte. Mějte u toho otevřenou učebnici a zpívejte si s nimi nebo pracujte 
podle pokynů, např. ukazujte barvy nebo školní pomůcky. Stejně jako jsme dělali spolu ve škole. Přeji  hodně zábavy u poslechu, 
zpěvu a plnění úkolů s broučky!:-D 

 
Track 2 - k učebnici na straně 3 - píseň Superstars 
Track 4 - str. 4 broučci - barvy 
Track 5 - str. 5 - píseň na čísla (cirkusové číslo broučků) 
Track 7 - str. 6 - školní pomůcky 
Track 8 - str. 7 - píseň se Superstars 

 
Nejsem si jistá, jestli  jsme si zapsali nová slovíčka z této písničky. Zkontrolujte a popř. dopište: 

Let´s go!   Pojďme! 
rest - odpočívat 
now - teď 
Do it again! - Udělej to znovu! 
Výslovnost slyšíš v písničce.  Celou píseň si přelož do češtiny. A znovu si ji s nimi zazpívej!:-D 
 
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs 

 

nahrávky z CD 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM&list=PLva8c-64GhOmrcBtcHM10gIO-Q0LS3ps7&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg&list=PLva8c-64GhOmrcBtcHM10gIO-Q0LS3ps7&index=79


 


