
Matematika 

Dnes popojedeme v násobilce 6 - tentokrát dělení. Máš už výborně naučené násobky 6?  A příklady na násobení 

6? V násobení  číslem 6 nám vlastně přibyly pouze čtyři nové příklady, a to:   6 . 6 = 36,   7 . 6 = 
42,   8 . 6 = 48,   9 . 6 = 54 .     Všechny ostatní příklady už znáte z menších 

násobilek, a 10 . 6  = 60  jsme si říkali, to není těžké.  
Pokud umíte nazpaměť příklady na násobení 6, nebude těžké dělení. Posílám odkaz 
na super video, protože se týká právě dělení 6 a ve videu je použit náš pracovní sešit 
krtek. Pusť si toto videjko a pozorně sleduj. Až si ta p. učitelka vezme pracovní sešit, 
vezmi si ho také a pracuj s ní. Až řekne, aby sis teď video stopl / stopla, tak to udělej. 
Budeš počítat sám / sama a potom si to pustíš dál pro kontrolu. Takže  v PS 
krtek uděláš to stejné, co ve videu: strana 11 cvičení 1,2,3.    PROSÍM TOTO 
OFOTIT A POSLAT, DĚKUJI.  
Video má název: Dělení 6 M 27 4 2020 

 
Odkaz:    https://www.youtube.com/…XjI 

 
Rozhodně se na toto videjko podívej!!!!! 
 

Český jazyk 

1)  Udělej si nejdříve pracovní list č. 6 z přílohy - je to opakování. Piš pěkně, ať to jde hezky vidět a přečíst, piš 
psacím písmem, dotahuj písmenka do konce a nezapomeň na čárky, háčky!   prosím OFOTIT A POSLAT, 
DĚKUJI.  
2)  Minule jsme si vysvětlili číslo podstatných jmen. Vezmi si teď pracovní sešit a udělej podle zadání cvičení 
1 na straně 14.  

Vybarvi červeně políčka, ve kterých jsou podstatná jména v čísle množném. Jednotné číslo nevybarvuj!  To 
znamená:  
PES - JE TO TEN JEDEN PES - tedy číslo jednotné, nevybarvuj! 
PSI - JSOU TO TI ( TŘEBA DVA) PSI - tedy číslo množné - vybarvi červeně!         Toto zatím neposílat!! Až 
bude celá strana.  
3) Pusť si videjko! Jmenuje se  Rod a číslo u podstatných jmen, má pouze 6 minut a je tu pěkně vysvětleno to 
číslo podstatných jmen, což určitě už chápeš, ale je tu také vysvětleno nové učivo - rod u podstatných jmen. 

Nebudu to zde vypisovat, ve videu si to poslechni.  
 
Odkaz:  https://www.youtube.com/…pgw 

 

Prvouka 

Přečti si v prvouce stránky 30 a 31. Některé otázky zodpověz mamince nebo tatínkovi.  Je to zároveň i čtení. :-

D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlMm77S-XjI
https://www.youtube.com/watch?v=sYNmsiATpgw

