
Úkoly na týden 6. – 8. 4. 2020 

ČT – čítanka str. 111 – 115 

Jsou tam básničky a povídky o jaru a Velikonocích. Prosím, přečti si 

alespoň některé NAHLAS. Potom najdi odpovědi na úkoly za články. 

Můžeš s někým doma soutěžit, kdo najde rychleji odpověď. 

ČJ – PP str. 19   dopisuj PSACE 

slyším ĎE     píšu DĚ 

            ŤE              TĚ 

            ŇE              NĚ 
Zahraj si na detektiva a najdi a zakroužkuj: dě – modře, tě – červeně, ně – zeleně. 

MA – počítáme str. 8/31,32 + 9/35,36 

           prac. str. 51/2 

POZOR: Nakresli - kreslím jen tužkou. 

               Narýsuj -  použiju pravítko a ořezanou tužku. 

           prac. str. 51/4  Přečti si a prohlédni si zelenou tabulku.  

                                      Nápověda ( lomené čáry = 6, uzavřené čáry = 4 ). 

AJ 

Vyplnit všechna cvičení do lekce 16. Pro další výuku doporučuji stránky - https://www.jazyky-

online.info/anglictina/.  

K naučení slovní zásoby Velikonoce posílám odkaz na videa -

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

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8 

VV, PČ – Blíží se Velikonoce. Asi budeš mamince nebo babičce pomáhat s velikonoční výzdobou bytu, 

zdobit vajíčka ( kraslice ), péct beránka. Možná, že složíš nějakou básničku o jaru, Velikonocích. Tak 

prosím, pokud můžeš, vyfoť a pošli nebo napiš. 

K minulým úkolům vám básničku složil a poslal sloník Edík. Už ji někdo umí zpaměti? Já ano. 

PRV, VV, PČ, TV, ale i PS, ČJ 

Tak a teď se asi lekli hlavně rodiče, to bude úkolů!! Nebojte se. Je to jenom jeden úkol, do kterého 

zařadíme skoro všechny předměty. A co že to budeme dělat? Vytvoříme si HERBÁŘ. Já už jsem začala, 

a tak vám kousek ukážu. Vylisované květiny použijeme v prvouce letos nebo ve 3. třídě. Kytičky jsem 

začala lisovat teď a budu pokračovat i v létě. 

POMŮCKY:  
* květiny ( pokud možno i s kořínky ) 

* noviny 

* nějaké věci na zatížení ( tlusté knihy ) 

* čtvrtky ( mohou být i barevné ) 

* pero ( fixy, pastelky ) 

https://www.jazyky-online.info/anglictina/
https://www.jazyky-online.info/anglictina/
https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs
https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8


* obrázky dané vylisované květiny ( nemusí být ) 

* průsvitná lepenka + nůžky 

*euro obaly 

* lepidlo 

Jak na to? Venku při procházce nebo na zahradě vyrýpnu květinu. Pokud možno s kořínky. Dám pozor 

na listy a květy. Doma kořínky pečlivě očistím od hlíny. Vezmu si noviny. Na ty položím květinu, tak, 

že narovnám listy a květy. Květy mohu jakoby otevřít a splácnout. Opatrně na připravenou květinu 

položím další noviny a něčím těžkým zatěžkám. Já dávám plno tlustých knih. POZOR! Nedávejte nic 

lisovat do knih. Pod lisovanou květinu dejte ještě další noviny. Květiny mají v sobě vodu a ta voda 

může zničit knihu. Na čtvrtku dám vylisovanou květinu, ale opravdu jen SUCHOU. Kousky lepenky 

přichytím na čtvrtku. Napíšu, jak se květina jmenuje. Můžu nalepit ještě obrázek té květiny. Pokud si 

vyberu květinu, která roste z cibulky, tak cibulku nevylisuji, nejde to. Tak pod vylisovaný například 

tulipán cibulku zkusím nakreslit pod stonek. Hotovou práci dám do euro obalu. A je hotovo. 

 



 











 


