
Matematika 

PS krtek 11/6 - Tady pozor! Máme počet červených kuliček a máme doplnit počty modrých a žlutých kuliček.  
Modrých je O 6 MÉNĚ - tak budeme jak počítat?  Když je tam slůvko  O - jedná se o sčítání nebo odčítání, tady 
je napsáno O 6 MÉNĚ, tak budeme  ODČÍTAT 6! 

(kdyby bylo O 6 VÍCE - tak bychom PŘIČÍTALI 6) 
Žlutých je 6 KRÁT MÉNĚ - Když je tam slůvko KRÁT -  je jasné, že se jedná o násobilku, tady je napsáno 6 
KRÁT MÉNĚ,  tak budeme DĚLIT 6! 

(kdyby bylo 6 KRÁT VÍCE - tak bychom NÁSOBILI 6) 
To jsme si vysvětlovali ve škole hodně.  
PROSÍM OFOTIT spodní polovinu stránky, DĚKUJI. 

 
PS oranžový - str. 20 - cv. 1,2,3,4 - tak toto jsme si spolu vysvětlovali také hodně.  
Dělíme-li na poloviny - vzniknou dvě stejné části - příklad: DĚLÍME 2. 
Dělíme-li na čtvrtiny - vzniknou čtyři stejné části - příklad DĚLÍME 4.  

My jsme si přece vysvětlovali i třetiny, pětiny atd. Vzpomínáte?  
cv. 1 - Těch 18 dětí máte rozdělit na dvě poloviny, nejdříve kreslením, takže kresli druhého do 2. políčka. Třetího 

do prvního, pak čtvrtého žáka zase do druhého políčka, takto to po jednom kresli a střídej - tím je rozdělíš na dvě 
skupiny. Pak zapiš příklad a vypočítej. 
Cv. 2 - Nejdříve si dolů zapiš příklad na dělení a potom doplň čísla do "vidliček". 
Cv. 5 Nemusíte, kdo chce.  
    PROSÍM OFOTIT TUTO STRANU, DĚKUJI.   

  
 

Český jazyk - Dnes pouze videa na youtube. Sleduj pozorně! 

 

U podstatných jmen určujeme PÁD, ČÍSLO, ROD. 

My se pád podstatných jmen jdeme učit až nakonec, protože ten je z toho nejtěžší.  
Dnes ti pošlu pouze odkazy na dvě videa a jednu pohádku s Hurvínkem, který se těmto pádům věnuje také. 
Dobře poslouchej, já jen dnes chci, aby jsi získal/získala  trochu povědomí, co to vlastně ty pády podstatných 
jmen jsou.  
 
VIDEA NA VYSVĚTLENÍ PÁDŮ:  

 
https://www.youtube.com/…_p0 
 
A ještě toto - vysvětlení pádů s Jaromírem Jágrem a také s rouškami.:-D 

 
https://www.youtube.com/…nno 
 
A ještě s Hurvínkem: :-D 

 
https://www.youtube.com/…8ZY 
 
Prohlédni si přehled všech pádů - pádových otázek a tvarů podstatných jmen v tom určitém 
pádu  v učebnici na straně 164.  
    PAMATUJ SI:  Podstatná jména jsou ohebný slovní druh, to znamená, že různě může měnit svůj tvar. Říkáme, 
že podstatná jména se SKLOŇUJÍ. Rozlišujeme 7 pádů. Když chceme zjistit, v jakém pádu dané podstatné 

jméno je, ptáme se na něj pádovými otázkami.  Snad to z videa je aspoň trochu jasné.  
Za úkol ještě mělo být přepsání pádových otázek z učebnice do sešitu CHYTRÁČEK.  Ale nemusíte psát, pokud 
si toto vytisknete z přílohy tohoto emailu nebo si můžete ve středu pro ten lístek dojít do školy. Potom si 
nalepte do chytráčku.  
A to nám dnes stačí!:-D 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skjLM2nm_p0
https://www.youtube.com/watch?v=yWJi-GjGnno
https://www.youtube.com/watch?v=VvpmW3eg8ZY

