
Úkoly od 11. 5. do 15. 5. – 4. třída 

Český jazyk: PS 55, 56 (v 1 jich je 19, ve 2 jich je 13, tabulku vypisovat 

nemusíš). PS 57, 58. PS 59 jen podvlň všechna slovesa – se cvičením 

budeme pracovat v úterý příští týden na počítači. 

Matika: PS 31/1, 6 – vyber si 5 libovolných věcí.  

PS 32 – stačí jen příklady, pozor na jednotky. 

PS 33, 34 – najdi si vždy jednu věc a změř její výšku, u kvádru i šířku a 

délku. 

PS 35 – pozor na stejné jednotky, udělej si náčrtek 

PS 36 

Angličtina: 48, 49 – procvičuj, nauč se papír z přílohy o čase 

Přírodověda: 60, 61 – Vztahy organizmů, řetězce, udělej si zápis 

z přílohy.  

Vlastivěda: Opakuj hory, řeky, suroviny,…, udělej pracovní list 

z přílohy (a pošli mi ho).  

Čtení: 84 – Jak Emil vytáhl Idičku – jaký hloupý nápad to byl? 

            87 – Orel 

V neděli jsme slavili Den matek. Kdo mamince vyrobil pěkné přáníčko, 

nebo dárek, vyfoťte ho a pochlubte se s ním. I mě tím potěšíte. 

 

Na počítači se opět sejdeme v úterý a ve čtvrtek v 18 hodin.  

 

 

 

 

 



 

Úkoly od 11. 5. do 15. 5. – 3. třída  

Český jazyk: PS 33,35 (je jich 14), 36, 37 (tabulka není plná), 38 – 

jenom doplň i – y.  

Matika: PS 28, 29, 30, 31, 32, 33 (bez odhadu), 34, 35 – vynech 3, u 

úloh stačí jen příklad, 36, 37. 

Angličtina: 55, PS 55 

Prvouka – P: Průběh života, znát jména mláďat, zápis je krátký, napiš 

si ho. Dále namaluj a popiš vývoj žáby do sešitu.   

Psaní: 30, 31 

Čtení: 113 – Školní léta 

            117, 118 – Věci, květiny, zvířata a lidé pro děti 

V neděli jsme slavili Den matek. Kdo vyrobil pro maminku pěkné 

přáníčko, nebo dárek, vyfoťte ho a pochlubte se s ním. I mě tím 

potěšíte.  

 

Na počítači se zase sejdeme v úterý a ve čtvrtek v 17 hodin.  

 

 


