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Dobrý den, milé dětiJ. 
Doufám, že jste si užily víkend a načerpaly nové síly do 
práce. Dnes nás čeká matematika, český jazyk a 
prvouka. 
M: PS si otevřete na straně 43. Doufám, že si 
vzpomenete na počítání, kdy písmenko musíme 
nahradit číslem. 
Například: 
m = 6 
Vypočítej příklad: m + 10 = ___ 
 
Jak to tedy bude? Za písmenko m dosadím 6 a příklad 
pak bude vypadat takhle: 6 + 10 = 16 
 
Cv. 1 – za písmenko dosaď číslo a vypočítej 
Cv. 2 – doplň pyramidy 
Cv. 3 – počítej (všimni si jednotek a správně příklady 
přečti) a doplň vhodné znaménko ><=) 
Cv. 4 – počítání zpaměti (teď bych chtěla slyšet, jak vám 
to odsýpá…. a kdo by vyhrál ve třídě hru Na 
Matematického krále. Pamatujete se na niJ?) 
Vyberte si dva libovolné sloupečky, přepište je a 
vypočítejte do „tygříkového sešitu“. Nezapomeňte 
vynechat řádek a napsat datum. 
 



A ještě si vyzkoušejte on-line procvičování – Odčítání od 
čísla 13 (v odkazech). 
V Procvičování s Matýskem (oranžový sešit) si 
vypočítejte stranu 24. 
 
Čj: Dnes jsem si pro vás připravila opakování. Maminky 
poprosím o vysvětlení jednotlivých úkolů, ale potom už 
pracujte samostatně. Není přece důležité mít všechno 
úplně správně. Když uděláme chybu, příště si to už 
budeme víc pamatovat. Chybami se učímeJ. 
V příloze PDF najdete opakovací PL. 
  
A ať tu češtinu nemáme moc krátkou, namluvila jsem 
vám pohádku (v odkazech) a druhý pracovní list 
vyplníte podle toho, co jste si z pohádky 
zapamatovalyJ. 
 
Prvouka: Dnes máme krásné téma – domácí mazlíčci, 
tedy zvířátka chovaná pro radost. 
Otevřete si PS na straně 29. A pusťte se do práce. 
 
A protože to byla jen jedna stránka, nakreslete mi 
vašeho domácího mazlíčka (kdo nemá, nakreslí toho, 
kterého by si třeba přál). A pokud máte možnost se 
s ním vyfotit a poslat, já se alespoň zase něčím 
potěšímJ. 
Mějte se krásně a přeju krásné odpoledneJ. 
Vaše paní učitelka Zdeňka 


