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Dobrý den, milé děti! 
Je středa a nám se půlí pracovní týden. Čeká na nás 
matematika, český jazyk a trochu čtení a psaní. 
M: Nejprve začneme opakováním ze včerejška. 
V Procvičování s Matýskem (připomínám malý 
oranžovo-žlutý sešit, kdyby někdo ještě nevědělJ) si 
otevřete stranu 23 a pusťte se do cvičení 1,2,3. 
A nyní si můžete otevřít PS str. 40 a uděláme si úvod 
k odčítání od 13. Vy už určitě víte, jak se bude odčítané 
číslo rozkládat a co je třeba od 13 nejprve odečíst, 
abyste dostaly 10…. samozřejmě je to trojka. 
Na začátek doporučuji pustit Matýskovo výukové 
video, strana 40, cv. 1. 
A teď se můžete samostatně pustit do cv. 2 a cv. 3. To 
už zvládnete. 
 
Čj: Včera jsme si připomněli, že slova ve větách mají svá 
místa. Nemůžeme je napsat, jak se nám zlíbí. 
Zopakujte si učivo v učebnici na straně 36.  
Cv. 1 – Agátě se rozvázaly tkaničky se slovy. Přečtěte 
věty správně. 
Cv. 2 – opět srovnejte věty tak, aby dávaly smysl 
(pozor na začátek věty, kde musí být velké písmeno a 
věta končí znaménkem, to vám hodně napoví) 
Cv. 3 – udělejte také jenom ústně a slova srovnejte do 
vět 



Naše dnešní učivo bude o slovech, kterým říkáme 
protikladná. Také jim můžeme říkat slova opačného 
významu. 
Co to asi znamená? Zkuste se jen zamysletJ. 
Řeknu například slovo MALÝ. Napadne vás slovo 
protikladné, slovo opačného významu? Určitě už voláte 
VELKÝ. To je správně. 
Podívejte se na dvojice, které nám ve cv. 1 na straně 37 
připravila Agáta. 
Cv. 2 jsem nachystala do tabulky, vybarvěte stejnou 
pastelkou vždy dvě slova, která jsou k sobě protikladná. 
 
všechno dobro hlučný obutá 
hubený líný mnoho blízko 
málo tlustý daleko tichý 
bosá zlo pilný nic 

 
Otevřete si sešit, vynechejte jeden řádek a napište 
dnešní datum. 
Potom krasopisně nadepište SLOVA PROTIKLADNÁ a 
podle pravítka podtrhněte. Pod nadpis nalepte tabulku: 
 

  
 
Pod lísteček si některá slova napíšeme: 
 
klidný        X      divoký 
zlý              X      hodný 



pláč          X        smích 
radost      X        smutek 
stáří          X        mládí 
špinavá    X        čistá 
 
Čtěte věty ve cv. 3 a podtržená slova nahraďte 
opačnými. Cv. 4 udělejte také pouze ústně. 
Na procvičení jsem vám připravila křížovku z učebnice, 
ať si nečmáráme do knížkyJ. 
 

 
 
V odkazech vám posílám ještě pexeso na slova 
protikladná. 



Jako poslední dnešní učení si dáme chvilku písanky a 
chvíli čtení. Postup si udělejte, jak máte chuťJ. 
Písanka: strana 6 (pokud už někdo má, tak 7) 
Čítanka: strana 18, Oříšek. Přečtěte si příběh a třeba i 
odpoledne (jestli už jste unavení J) si napište do 
sešitku na psaní (pozor, je to ten malý na ČTENÍ se 
zebrou) pouze nadpis, autora a obrázek. 
 
OŘÍŠEK 
Hana Doskočilová 
  
A malý obrázek k příběhuJ. 
 
Krásné odpoledne přeje paní učitelka Zdeňka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


