
3. třída – úkoly do 8. 4.  

Český jazyk: Povídejte si o Velikonocích. K opakování použijte 

 program Didakta – Slovní druhy, Vyjmenovaná slova. Hrajeme to i ve škole, je to pěkné procvičení.  

Matika: Procvičujte násobilku. 

Angličtina: Posílám jako přílohu pracovní listy o Velikonocích – Easter. 

Prvouka: Povídejte si o velikonočních tradicích. Kdo něco pěkného vyrobí (vejdunek, závěs 

z březových větviček, obrázek či jinou výzdobu), vyfoťte to a pošlete mi to. 

Dále je DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI, v programu Didakta je hezky udělaná Dopravní výchova, tak si 

procvičujte značky a křižovatky. 

Věřím, že všechno, co děláte v pracovních sešitech, vám rodiče kontrolují. Klidně to mohou opravit 

červeně. Pokud si nebudete jistí, napište mi, nebo ofoťte stránku, já to zkouknu, napíšu připomínky, 

poradím. Aspoň taky uvidím, jak si vedete.   

Jinak teď máte úkolů méně, abyste si užili prázdniny a trochu si od učení odpočali. Zacvičte si, 

proběhněte se, nebo si zazpívejte. 

Prožijte pěkně a pokud možno v pohodě svátky jara. Už se na Vás těším 

                                                                                                                  H. Prokopová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. třída – úkoly do 8. 4. 

Český jazyk: PS 40 – stačí nadepsat jenom pád a vzor.  

V programu Didakta můžete procvičovat Slovní druhy a Vyjmenovaná slova, hrajeme to i ve škole.  

Matika: Procvičujte násobilku. 

Přírodověda: DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI – v programu Didakta je hezky udělaná Dopravní 

výchova, tak se učte značky a křižovatky.  

Angličtina: Opakujte si a najděte si list o Velikonocích ze třetí třídy a procvičte si velikonoční slovíčka. 

Také přikládám pracovní listy Easter. 

Vlastivěda: Vypravujte si o Velikonocích – svátcích jara, o velikonočních zvycích. Kdo bude mít chuť 

vyrábět – závěs z březového proutí, vejdunek, jinou dekoraci, či obrázek - vyfoťte si to a pochlubte se, 

pošlete mi to e – mailem.  

Čítanka: Na straně 102 je o Erbenovi, jeho Vodník, Zlatý kolovrat a my si vždy vypravujeme i Poklad. 

Pak tam jsou články Na zelený čtvrtek a Na bílou sobotu, týkající se Velikonoc. Tak si to všechno 

přečtěte.  

Věřím, že vám rodiče pracovní sešity kontrolují, pokud najdou chyby, klidně to můžou červeně 

opravit. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, ofoťte to a pošlete mi to. Já to zkouknu, napíšu 

připomínky, poradím. Když mně něco pošlete, aspoň uvidím, jak si vedete, jestli to máte v pořádku.  

Teď jste dostali méně úkolů, protože máte prázdniny. Nezapomeňte se taky proběhnout, zacvičit si, 

nebo si zazpívat, ať vám je veseleji. Tak si trochu odpočněte od domácího učení a prožijte velikonoční 

svátky v pohodě. 

                                          Už se na Vás těším 

                                                                      H. Prokopová 

 

  

 

 

  

  

 


