
Úkoly od 25. 5. – 29. 5.  

25. 5. Slabikář str. 100 – lze vybarvovat skupiny mě, podtrhávat jména, hádat, která holka je Věrka a která 

Bětka a proč. Děti dostaly domů i modrý sešit s pomocnými linkami – prosím, nevyhazujte ho. Budeme do 

něj psát teď i ve druhé třídě. Takže teď do něj děti zapíší jméno města, kde bydlí Věrka a na druhý řádek 

jméno města, kde bydlí Bětčina babička a děda. Před psaním můžete dát do červeného rámečku. 

Písanka str. 11. 

zelená matematika str. 42 – oranžová kytička, 2. a 3. sloupec,  str. 43 – modré sluníčko + oranžová kytička, 

ze žlutého sluníčka jen jeden sloupec, str. 44 zelená kytička; malá matematika str. 14 A. 

 

26. 5. Slabikář str. 101; Písanka str. 12;  zelená matematika str. 42 – poslední sloupec +  str. 43 – dokončit 

žluté sluníčko, str. 44 – modré sluníčko, str. 49 – oranžová kytička 

 

27. 5. Slabikář str. 102; Písanka str. 27 až po I, J. K;  zelená matematika str. 46 + str. 47 modré sluníčko 

první řádek; malá matematika str. 14 B 

 

28. 5. Slabikář str. 103; Písanka str. 27 – dokončit 

Prv - téma: Ptáci; PS: 61/3,4 
                  - /3 c) Malý tahák:  
„Víš, že je to noční dravec?" O sovách se sice říká, že jsou noční dravci, ale s dravci jsou si jen 
podobné, je to jiný řád ptáků. 
„Podle čeho poznáš dravce?" Dravci i sovy mají výjimečně ostrý zrak, zahnutý zobák, silné nohy a 
prsty s ostrými zahnutými drápy. Jsou to ptáci, kteří se živí lovem jiných živočichů např. hrabošů a 
myší. Sovy na rozdíl od dravců, kteří loví ve dne, loví sovy za soumraku a v noci a umí otáčet hlavou 
až o 270°.  
 
29. 5. Slabikář str. 104 – dopisovat psacím písmem; Písanka str. 14;  zelená matematika str. 47 – 
spočítat první dlouhý sloupec příkladů, neřešit jeskyně, str. 48 – oranžová kytička + žluté sluníčko, 
str. 49 – druhá část modrého sluníčka. 
. Prv - téma: Mláďata;  děti samostatně čtou úvod, prosím o kontrolu porozumění textu 

                  - PS: 62/1,2,3 

                  - /3  vlaštovky - miskovitá otevřená hnízda, jiřičky - polokulovitá hnízda, která jsou 
až na vletový otvor uzavřená  
                  - zazpívejte si: https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4 

 
 
Děti domů dostaly i sešity na procvičování českého jazyka a matematiky od nakladatelství Taktik. 
Ve škole budeme zadané učivo doplňovat ještě cvičeními z těchto sešitů. Využívejte jich prosím 
stejně i doma – kdo má chuť – vybere si obrázek nebo cvičení a procvičuje si. Lze využít i o 
prázdninách. 
 
Všechny „domácí“ děti zdravím a prosím je o pilnou práci s mamkou nebo taťkou. Na komíně u 
naší tělocvičny si vylepšují hnízdo čápi a občas se procházejí i před školičkou a nakukují do oken. 
Však uvidíte příští rok, zůstáváme totiž ve školičce i ve druhé třídě.   
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RynBixeMjZ4


 

 

  

 


