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Jedličková 
 
 
 

Učebnice ČJ - strana 81/cv. 1 - přečti si bajku, vyzkoušej si čtení podle cvičení 3, 
zkus mamince odpovědět na otázky ve cvičení 4.  
Přepiš na papír cvičení 2 na straně 81, ofoť a pošli na můj email :-) 
Zopakuj si pravidla u spodoby a procvičuj toto učivo na straně 80, cvičení 10 doplň 
a také přepiš na papír a pošli na můj email. 
Čítanka 
Přečti si v čítance str. 108 -109, popřemýšlej nad otázkami pod články. 
Opakovaně si můžeš čítanku pročítat až do str. 109, trénuj, ať nezapomeneš číst! 

Matematika Jedličková Stále si procvičuj násobky 2,3. Nezapomeň dělit 2,3. Vypracuj v matematice celou 
stranu 15, ofoť a pošli na můj email. 
A s chutí se pustíme do násobků 4! Seznam se na str. 16 s novými pojmy činitel 
krát činitel rovná se součin, pokus se si je zapamatovat. 
Připomeň si pojmy, které už bys měl znát: sčítanec plus sčítanec rovná se součet, 
menšenec mínus menšitel rovná se rozdíl.  
Vypracuj celou str. 16 v matematice, ofoť a pošli na můj email :-) 
Nauč se zpaměti násobky 2, 3, 4. 

Prvouka Jedličková Milí žáčci, chválím všechny, kteří jste mi už vše zpracované poslali! :-* 
Děkuji za nádherné hodiny, které jste vytvořili a věřte, že si k sobě píší jedničky :-)) 
Jaké části mají kvetoucí rostliny? Jaké části má strom? Pamatuješ si to? Pokud ne, 
připomeň si vše na straně 46 a 47 v učebnici prvouky.  
Jak nazýváme svátky jara? Víš to? Popovídej si o velikonočních zvycích s rodiči.  

PV, TV  A protože se blíží Velikonoce - svátky jara - 
- zavzpomínej si s maminkou na ty loňské, koho jste tehdy navštívili, jak jste se na 
svátky připravovali. Pomoz mamince s velikonoční výzdobou, úklidem - ať máš 
pohyb, budu se těšit na fotečky, které mi můžeš poslat na email. Z každé vaší 
zásilky mám ohromnou radost! 
Kdo mi ještě neposlal hodiny, pokusí se je vytvořit a ofocené poslat. Vše si doma 
schovávejte, vše mi přinesete, až se chod školy obnoví :-) 

VV  Velikonoční  tématika ! Namaluj velikonoční obrázek:  kraslici, zajíčka... nechám na 
vás! Své tvoření vyfoť a pošli na můj email. Těším se! 

HV  Nauč se: Koleda: Panímámo zlatičká, 

                            darujte nám vajíčka. 

                             Nedáte-li vajíčka, 

                             uteče vám slepička 

                             do horního rybníčka 

                             a z rybníčka do louže, 

                             kdo jí odtud pomůže? 

Zkus si ji zarepovat :-)   

Vážení rodiče, milé děti, přeji vám všem krásné velikonoční svátky :-) 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz

