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1. B 
zadaná práce pro týden od 6. – 9. 4. 

 

Říkanka k měsíci dubnu.  
Zvědavé semínko 

 

Semínko se probudilo,    Semínko se rozesmálo, 
z hlíny lístek vystrčilo.    ono už je vážně jaro!  

 

Pak hned druhý také třetí,   Vyndám lístky, vyndám kvítí, 
-milé děti, ten čas letí!    jen ať na ně slunce svítí! 

 
 

Slabikář:  

• str.109 ď, ť, ň, str. 113 

•  sloupečky na slabiky str. 68 (celá) 

 

PS ke Slabikáři:  
• str.23/1 pracuj dle zadání a cv. 2, 4 přečíst a podtrhnout správné slovo a 

špatné vyškrtnout – nic nepsat 

• str.24/1 pouze přečíst, cv. 2, 3, 4 očíslovat oranžová slova a doplnit  

• str.25/1 pouze přečíst, cv. 2, 3, 4 vybarvuj – nepiš 

 
Písanka III. zelená: 

• str. 22 nácvik psaní Š + š – písmena 3x obtáhni a potom napiš vlastní, 

jména, str.5 L + l pracuj obdobně jako u Š  

 
Písanka 3. díl:  

• str. 3 – 6 velká předepsaná písmena 5x obtáhni 
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Matematika 2.díl:  
• str. 55 – 56 

 

Matematika 3.díl:  
• str. 1 – 2 

 
Počítáme zpaměti:  

• str. 17 
 

Prvouka: 
 

• str. 53 – 54 
 

Motivační říkanka:  Vrabčák budí sluníčko 

 

Vrabčák pípá písničku, 
ospalému sluníčku. 
Vstávej slunce, už je jaro! 
Copak se ti v zimě zdálo? 
Vrabčák pípá vesele, 
slunce, vylez z postele! 
Že tě klovnu do ucha, 
paprsky ti rozcuchám! 

 

 
 

Anglický jazyk: 
 

Při páteční hodině si opět zopakujeme probranou slovní zásobu. Dále se pak 
zaměříme na dopravní prostředky, které jsme posledně začali. Zatím známe: 
 

a car  auto 
a taxi  taxi 
a bus  autobus 
a bike  kolo 
a train vlak 

 

Pro zopakování a fixování použijte videa z předchozích podkladů, nebo si klidně 
vyberte jiná, která se vám budou líbit. Stále platí, že pokud nebudete rozumět 
každému slovu, nic si z toho nedělejte, vůbec to nevadí. 
 
Důležité je, zopakovat si známé výrazy. A protože tam narazíte i na taková 
slovíčka, která jsme se ještě neučili, třeba si některá z nich zapamatujete. 
 

Těším se na vás v pátek při on-line hodině. SEE YOU       


