
Matematika 
Abyste si ještě procvičili násobilku 6, udělejte si z krtka 11/4. 

A teď se vrátíme k opakování menší násobilky v PS oranžovém. Toto bude pro vás hračka. 
PS oranžový - str. 16 - zvládnete celou stranu. Myslím, že je jasné , co s tím. Jen něco ke cvičení  1 a 4: 
cv. 1 - Máte zapsat k obrázkům dva příklady. Na prvním vidíte kočky. Jsou ve dvou řadách a v každé řadě je 
koček šest.  Jak tedy napíšete oba příklady na násobení?  Určitě už říkáte, že to bude  2 . 6  a 6 . 2 - výborně. 

Zapiš do rámečku a vypočítej příklady, tedy vypočítáš, kolik je na obrázku koček. Atd.  
cv. 4 - Máš doplňovat násobilku dvou. V prostředním lístů je 18 - kolik dvojek se vejde do 18? Kolikrát 2 je 18? 

Napsali, že 9. Ano, 2 . 9 =18.  
Druhý trojlístek: Kolik dvojek se vejde do 10? Kolikrát 2 je 10?  atd.  
PROSÍM OFOTIT STRANU 16 V ORANŽOVÉM PS.  

 

Český jazyk 

Učebnice str. 159 - kapitola Rod podstatných jmen - cv. 1 - článek Závist - přečti si ho! Za článkem na další 

straně si pročti tabulku a odstavec Pamatujte si.  
Cv. 2   na str. 160 - říkej ústně mamce nebo taťkovi rod podstatných jmen. Tedy:  
slovo POKOJ - ukaž si na něj slovy TEN, JEDEN POKOJ - takže je to rod mužský,  
slovo SVĚTLO - řekni si TO, JEDNO SVĚTLO - takže toto podstatné jméno je rodu středního,  
slovo ČEPICE - TA, JEDNA ČEPICE -  tedy toto podstatné jméno je rodu ženského atd.  
Pokud je podstatné jméno v množném čísle - např. KUŘATA -  musíš si ho říci v čísle jednotném: TO, 
JEDNO KUŘE -  je to tedy rod střední.   

 
U podstatných jmen tedy určujeme tři rody: mužský, ženský a střední. Můžeme použít zkratky, abychom se 

"neupsali" příliš.  

Zkratky jsou: r. m.,  r. ž., r. s.  (znamená to rod mužský - r. m., rod 

ženský - r. ž., rod střední - r. s.) 

 
Pracovní sešit - str. 14 cv. 2: 
a) - máte určit rod a napsat v čísle množném. Piš podle vzoru: 

        muž       r. m.        muži          (Řeknete si TEN, JEDEN muž - proto slov muž je rodu mužského a 

vy napíšete pouze zkratku muž. A napsat v čísle množném - řeknete si DVA  
                                                                              muži   takže napíšete muži.) 

        dívka      r. ž.        dívky 

   atd., pokračuj 
b) - máte slova napsat v čísle jednotném. Takže si řeknete TEN JEDEN  nebo  TA, JEDNA  nebo  TO, JEDNO  a 

napíšete tedy slovo v jednotném čísle.  
c) - citově zabarvená slova z úkolů a) a b).  Pamatujete si, co jsou slova neutrální a citově zabarvená, která 

dělíme na slova lichotivá a hanlivá.  
       Připomeňte si to ve videjku. Pusť si  ho a poslouchej! Jmenuje se Slova citově zabarvená. Je zde krásně 
vysvětleno.  
 
       Odkaz:  https://www.youtube.com/…Xfw 
 
Teď si dokonči úkol c).      PROSÍM OFOTIT STRANU 14 V PS. DĚKUJI.  

A také si čtěte!!!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3H-BshDKXfw

