
Úkoly na týden od 8. 6. 2020 do 12. 6. 2020 
 

Pondělí 8. 6. 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešity a psací potřeby.  

 
Uč. Str. 89 
cv. 1 – do bílého pracovního sešitu str. 25 přepsat slova příbuzná z učebnice (znát význam slov příbuzných) + nad každé 
příbuzné slovo napsat číslicí, ke kterému slovnímu druhu patří (1. až 10.). Vybarvit si obrázky - POSLAT! 
cv. 2 – do sešitu znalostí (rozpůlit stránku přehnutím – tak jak jsme dělali u již probraných vyjm. slov) - POSLAT! 
  výr  x vír 
          (druh sovy)      (točivý pohyb – vodní vír) 
  výří  x víří 
        (patřící výrovi)            (prach) 
cv. 3 – ústně 
cv. 4 – písemně do školního sešitu, nad přídavná jména rovnou psát číslo 2., u slov s velkým písmenem ústně určit, které 
je osobní a které místní – POSLAT!  
 
MA 
Od 10 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešit a psací potřeby.  

 
Dělení se zbytkem číslem č. 5 
Musíme perfektně znát řadu násobků č. 5 – ZOPAKUJ SI! (zapsat si do sešitu, tabuli) 
 
Pro lepší pochopení můžeš shlédnout vysvětlující video: https://www.youtube.com/watch?v=u6wOtoURb1A 
 
Uč. str. 117 
cv. 22 – do sešitu - rozpůlit stránku přehnutím a vlevo zapisovat příklady, vpravo zapisovat zkoušku. První sloupec 
společně, druhý sloupec sami. - POSLAT! 
cv. 25 – do sešitu – zapisovat jako příklady 18 : 4 = - POSLAT! 
 
 
PRV 
PS str. 57 - celou, opakování. Cv. 1 – nápověda: poslední dva řádky  VN ímání okolí smysly, RE akce na změny v přírodě - 
POSLAT! 

 

Úterý 9. 6. 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešity a psací potřeby.  

 
PS str. 26 – celou, jen cv. 1a) NE - POSLAT! 
 
Uč. str. 89 
cv. 5 – písemně do školního sešitu - POSLAT! , a), b) ústně 
 
 
MA 
Od 10 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešit a psací potřeby.  

 
Dělení se zbytkem číslem č. 6 
Musíme perfektně znát řadu násobků č. 6 – ZOPAKUJ SI! (zapsat si do sešitu, tabuli) 
 
Pro lepší pochopení můžeš shlédnout vysvětlující video: https://www.youtube.com/watch?v=8BUQFjshUek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u6wOtoURb1A
https://www.youtube.com/watch?v=8BUQFjshUek


Uč. str. 118 
cv. 29 – do sešitu - rozpůlit stránku přehnutím a vlevo zapisovat příklady, vpravo zapisovat zkoušku. První sloupec 
společně, druhý sloupec sami. - POSLAT! 
cv. 31 – do sešitu – první 3 sloupce bez zkoušky (zkoušku ústně) - POSLAT! 
cv. 32 – bez zápisu, sestavit příklady, napsat odpověď - POSLAT! 
 
 

Středa 10. 6. 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešity a psací potřeby. 

 
Uč. Str. 90 
cv. 1 – do bílého pracovního sešitu str. 25 přepsat slova příbuzná z učebnice (znát význam slov příbuzných) + nad každé 
příbuzné slovo napsat číslicí, ke kterému slovnímu druhu patří (1. až 10.). U předpon vy-, vý – možno vymyslet další slova. 
Přečíst si Opaky. Ve volné chvíli vybarvit si obrázky - POSLAT! 
cv. 2 - ústně 
cv. 3 – do sešitu znalostí (rozpůlit stránku přehnutím – tak jak jsme dělali u již probraných vyjm. slov) - POSLAT! 
  vysel  x visel 
          (zasel semínka)      (cokoliv je zavěšené – obraz, ručník) 
cv. 4 – do sešitu - POSLAT! 
cv. 5 – do sešitu – na řádek napsat slovo s doplněnou předponou vy-, vý-  a předponu červeně zakroužkovat. Vedle něj 
zkusit vymyslet slovo s jinou předponou. 
vzor: výskok – doskok, úskok, poskok, přeskok 
 
MA 
Od 10 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešit a psací potřeby.  

 
Dělení se zbytkem číslem č. 7 
Musíme perfektně znát řadu násobků č. 7 – ZOPAKUJ SI! (zapsat si do sešitu, tabuli) 
 
Pro lepší pochopení můžeš shlédnout vysvětlující video: https://www.youtube.com/watch?v=3jQOvGaSdOA 
 
Uč. str. 119 
cv. 34 – do sešitu - rozpůlit stránku přehnutím a vlevo zapisovat příklady, vpravo zapisovat zkoušku. První sloupec 
společně, druhý sloupec sami. - POSLAT! 
cv. 35 – do sešitu – bez zápisu, výpočet, odpovědi - POSLAT! 
cv. 36 – do sešitu první tři sloupce (kdo stihne může vše) - POSLAT! 
cv. 37 - do sešitu – bez zápisu, výpočet, odpovědi - POSLAT! 
 
PRV 
Uč. str. 66 – přečíst 
PS str. 58 - celou, cv. 4 - vymysli u každého ročního období 4 přídavná jména, např. JARO: zelené, probouzející, … LÉTO: 
prázdninové, … PODZIM: mlhavý, … ZIMA: zasněžená, … - POSLAT! 

 
 

Čtvrtek 11. 6. 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. Nachystat učebnici, sešity a psací potřeby. 

 
PS str. 27 – celou - POSLAT! 
PS str. 28 / 1, 2 - POSLAT! 
 
MA – Geometrie 

Uč. str. 142 / 3, 5, 7  - do velkého nelinkovaného sešitu - POSLAT! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3jQOvGaSdOA


Pátek 12. 6. – celý den procvičujeme 
ČJ (mluvnice + čtení + výtvarná výchova)  - práci si možno rozložit do dvou vyuč. hodin – všechna cvičení mohou 
vypracovávat sami 
 
Bílý PS 
str. 26 – dole na stránce pozorně přečíst zadání (nemusíte se učit zpaměti) - POSLAT! 
Str. 27 – první osmisměrka – drobné písmo = zadání - POSLAT! 
 
 
MA 
(práci si možno rozložit do dvou vyuč. hodin) 
Uč. str. 105 - pouze uvedená cvičení - POSLAT! 
cv. 20 – do sešitu bez zápisu, sestavit příklady + napsat odpovědi 
cv. 21 – do sešitu bez zápisu, sestavit příklady + napsat odpovědi 
 
Uč. str. 106 / 30 – do sešitu – POSLAT! 
 
Uč. str. 110 – do sešitu uvedená cvičení - POSLAT! 
cv. 23 – můžeš si rozepisovat, nebo počítat v hlavě a rovnou psát výsledky 
cv. 25, 27 – přepsat a vypočítat 
 

 
 
 


