
Matematika 

Pracovní sešit krtek - máme hotovo do strany 21 (za úkol bylo dodělat).  Jistě už umíte 

dobře násobit osmi. Nové příklady byly pouze 8 . 8 = 64 a 9 . 8 = 72, ostatní jste znali z 

dřívějších násobilek.  

Strana 22 - dnes si udělej cv. 1 a 2!   
Příklady ve cv. 2 víte, jak se mají dělat.  Např. 40 : 8    - kolik osmiček se vejde do 40? 

Kolikrát 8 je 40?  

Jistě vám naskočil příklad z násobení, a proto už víte, že  40 : 8 = 5 !    

Zkoušku začínáš od výsledku, tedy od čísla 5.  

A protože příklad byl na dělení, zkoušku budeš dělat na násobení, tedy:  5 . 8  - vypočítáš a 

mělo by vyjít 40. Určitě si i tu zkoušku spočítej a ne, že rovnou opíšeš. 

 

Český jazyk 

Pracovní sešit - za domácí úkol jste  měli udělat 21/1.  

Dnes si zopakuj pádové otázky  a udělej si cv. 2 na straně 21! 

Prvním úkolem je vyskloňovat podstatné jméno město - což je vlastně už 1. pád. V prvním 

řádku následuje 6 linek - ty jsou určené pro skloňování slova města ve  2. až v 7. pádu 

jednotného čísla. Druhý řádek je určen pro číslo množné! 

Takže:  

2. p. - řekni si KOHO, ČEHO? Bez koho, čeho? Bez města. Takže píšeš slovo MĚSTA. 

3. p. - řekni si pádovou otázku 3. pádu - KOMU, ČEMU?  Městu. Takže píšeš 

slov MĚSTU.   Atd. 

V množném čísle: 

1. p. - KDO, CO?     MĚSTA (nezapomeň na množné číslo, je jich více!!!) 

2. p. - bez KOHO, ČEHO?       MĚST    

3. p. - KOMU, ČEMU?          MĚSTŮM      atd. Jistě umíš!!:-D 

 

Znovu posílám odkaz na video, které jsem sice už posílala v listopadu, ale nevadí. Je to pro ty, 

kdo by si chtěl připomenout, nebo také pro ty, kteří hodně chybí a méně se učí! PÁDY 

PODSTATNÝCH JMEN:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=skjLM2nm_p0&t=36s 

 

PRO VŠECHNY bych ráda připomenula, co jsou to slovní druh SPOJKY! Určitě se všichni 

podívejte na: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMxJvjRnIKQ 

 

A protože jsme měli i,  docela ale rychle,  slovní druh PŘEDLOŽKY,  vyzývám vás ke 

sledování ještě tohoto videa:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOg4XJZROVM 

 

ČTI SI!!! 

Také si opakuj slovíčka v AJ! 
 
 


