
Vážení rodiče, 
 
posílám domácí úkoly na další 3 dny. Chtěla bych Vás poprosit o vyzvednutí všech učebnic a sešitů ve škole. Bude potřeba 
zadávat úkoly ze všeho. 
 
Ve škole budu osobně 16.3. 12:00-14:00, 17.3. 9:00- 12:00, případě po emailové domluvě. Ve škole budou k dispozici vytištěné 
pracovní listy. 
 
Hezký den :) 
Slavíčková Tereza 
 
  

Datum Matematika Český jazyk Prvouka Čtení/sloh 

16.3. Pracovní sešit 
-7/5= kontrolu proveď do sešitu 
-7/6,7 
Učebnice 
-61/4 
-změř celou svou rodinu a vždy napiš, o 
kolik je vyšší či nižší než ty 

Učebnice 
-91/21 (nevysvětlujte 
prosím dětem rozdíl 
mezi životností a 
živostí, sbíráme více 
slov, zatím jsme narazili 
pouze na vládce, 
abychom to mohli 
společně vyvodit) 
-91/ 22 

 Číst min. jednu kapitolu 
nebo 20 minut.  
Napiš min. 5 vět o tom, o 
čem jsi četl/a 

17.3. Učebnice 
-viz obrázek č.1 (téma učebnice 60/1) 
Pracovní list  

Učebnice 
-92 přečti text 
1) Vyhledej podstatná 
jména- urči rod 

 Vyber se nějaký hudební 
nástroj a popiš ho. Použij 
minimálně 6 vět. Vyhledej 
si informace i na internetu. 



(životnost), číslo 
2) Vypiš slova s 
předponou vy, vý 
-93/10 

Nakresli ho. 
 
Číst min. jednu kapitolu 
nebo 20 minut.  

18.3. Pracovní list 
-8/2,3 
Učebnice 
-60/2 

Učebnice 
-94/ do sešitu 
vyjmenovaná slova 
zapiš zelenou tabulku 
VS po Z  
-94/11 do sešitu VS 
-94/12 do školního 
sešitu 

Udělej si procházku do 
přírody.  
Zkus najít a pojmenovat 
květiny, které už kvetou. 
Které jarní květiny ještě 
znáš? 
Podívej se na stromy, 
listnaté i jehličnaté, popiš, 
co se s nimi děje. 

Číst min. jednu kapitolu 
nebo 20 minut.  

 
  



 
Obrázek 1. 
Vezmi si dvoukorunu a házej mincí, svůj výsledný hod zaznamenej čárkou do tabulky. 

Hody 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Panna           

Orel           
 
  



1.Vypočítej 
5 . 4 + ___ = 30 42 : 7 - ___ = 3 8 . 4 = 54 : 6 = 

 
9 . 3 + ___ = 50 40 : 8 - ___ = 0  3 . 7 = 25 : 5 =  
 
 
2) Zapiš číslo, které má:  
jednu stovku, osm desítek, pět jednotek ________________ 
pět stovek, dvě desítky, sedm jednotek _________________ 
šest stovek, nula desítek, čtyři jednotky _________________ 
 
3) Sčítej a odčítej zpaměti:  
400 + 300 = 400 – 300 = 900 + 20 = 935 – 35 =  
 
651 + 7 = 264 + 8 = 969 – 7 = 502 – 3 =  
 
230 + 70 = 700 – 30 = 430 + 56 = 880 – 60 =  
 
4) Zaokrouhli čísla na desítky: 5) Zaokrouhli čísla na stovky:  
562=____ 495=____ 940=____ 549=____ 
 
579=____ 647=____ 258=____ 820=____ 


