
Matematika 
PS oranžový - str. 18 celá  - PROSÍM O OFOCENÍ. Děkuji. 
Cv. 1,2 a 4 se týkají SUDÝCH  a  LICHÝCH čísel. My jsme si o nich ve škole ještě neříkali. 
SUDÁ ČÍSLA  - jsou čísla, která jsou dělitelná DVĚMA. Jsou to tedy všechny násobky čísla 2, a to nejen do 20, 

ale pokračují dále: 22,24,26,28,30,32,34,36, atd. 
LICHÁ ČÍSLA - jsou tedy všechna ostatní. Nedají se vydělit dvěma, nejsou to násobky č. 2.  

Pusť si dvě videjka, kde je to vysvětleno:  
 

Sudé a liché číslo - odkaz:  https://www.youtube.com/…mgY 

A ještě jedno podrobnější:  

Sudá a lichá čísla, Matýskova 
matematika - 
odkaz:  https://www.youtube.com/…4I8 
 
Cv. 4 - nejdříve vypiš všechny násobky čísla 3 - do 30 - a potom dej kroužku jenom ta lichá čísla. 
Cv. 5 - Tonda měl brát 5 kapek  třikrát denně? Kolik kapek je to za den celkem? 5 . 3 = ? 

             Když někdo má brát 8 kapek třikrát denně, kolik kapek je to celkem za den? 8 . 3 = ?   atd 
Cv. 6 - Řešení slovní úlohy obsahuje vždy zápis, výpočet a odpověď. Do zápisu píšeme stručně to nejdůležitější, 

tedy: 
              Denně................... 2 krát 
              Týdně (7dní).........?___ 
               2 . 7 =    dopočítej 
               Zapiš odpověď.  
Cv. 7 - Prohlédni si všechna čísla. Mají něco společného, že? Nejsou to náhodou všechny násobky nějakého 
čísla? Kterého? A které číslo tam tedy chybí? 
Cv. 8 - Příklady v rámečcích si nedříve spočítej, klidně si k nim napiš výsledky a potom vybarvi vždy dva příklady 

se stejným výsledkem stejnou barvou. 
Cv.9 - Vypočítej 

 

Český jazyk 

Pusť si klidně znovu prezentaci na vysvětlení, to, co jsem Vám posílala včera od paní zástupkyně, co to je ten rod 
a číslo podstatných jmen. 
Uč. str. 161 cv. 4 - Připrav si před sebe otevřenou učebnici a pusť si k tomu audiozáznam z přílohy!!! Je tu 

vysvětlený a zadaný úkol, který máš napsat do sešitu! 
Jen jsem tam řekla chybu - říkám vám v tom záznamu, abyste si napsali datum 4.11., a také že mají dnes svátek 
Karlové, i náš Kája ze třídy. To ovšem platilo na středu (kdy jsem to říkala), ale ne na čtvrtek. Ve čtvrtek je 5. 
listopadu.  
Pracovní sešit - s. 15 cv. 1 - ZATÍM NEOFOCUJTE, až bude hotová jindy celá stránka.  

 

Prvouka 

Na straně 31 jste si minule četli dobré vlastnosti. Pokud nějakým slovům nerozumíte, co znamenají, popovídejte 
si o tom s rodiči. 
Přečti si stránky 32 - 33.  Zapište velmi krátce úkoly v otázce 4,5,6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6k7_EMpomgY
https://www.youtube.com/watch?v=MEEe5nP94I8

