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V tomto týdnu budeme hlavně opakovat a procvičovat probrané učivo. Prosím rodiče, aby dětem 
diktovali cv. 5 str. 77, kde se procvičuje psaní velkých písmen. Děti pak samy budou přepisovat cv. 
4 str. 78, vlastní jména vyznačujte barevně. V závěrečném opakování na str. 29 v PS vypracujte cv. 
1. až 3.

Čtení

Opakujte si básničky, zpaměti se naučte alespoň jednu krátkou koledu, kterou můžete říkat na 
Velikonoce. Hlasité čtení str. 95, 96. Děti si doma najdou knihu, ze které  budou číst nahlas. Každý 
by měl mít vlastní knihu, kterou má rád a pravidelně si z ní čte.

Psaní 

Písanka str. 20, dbejte na správný tvar D, přepis by měl být úhledný a bez chyb.

M

Rovněž v matematice se bude tento týden hlavně procvičovat. Děti se seznámily s násobením a 
dělením dvěma. Tento týden je potřeba si osvojené postupy dobře zapamatovat a procvičovat. Do 
školního sešitu si každý přepíše násobení a dělení dvěma, tzn. 2 sloupce podle učebnice str. 50 a 51.
Pokud nemáte hotové úkoly ze str. 51 a 52 v PS, tak dokončíte. A podle učebnice vypočítáte do 
školního sešitu násobení a dělení ze zásobníku příkladů str. 86. Jsou to zase 2 sloupečky. Zkuste 
doma ústně počítat příklady na násobení i dělení  dvěma. Pokud někomu dělení zatím nejde, nevadí,
soustřeďte se hlavně na násobení.

PRV

Tento týden stále průběžně opakujte hodiny, měsíce a roční období. V učebnici je dostatek obrázků, 
na str. 42 je pěkná báseň. Pokud to bude možné, vyjděte na zahrádku nebo na vycházku a pozorujte 
změny v přírodě, rostliny, keře, stromy. Poznávejte jarní rostliny, které jsou na str. 46 v učebnici.  
Na str. 58 v PS máte jarní básničky, které si děti přečtou nahlas. Můžete dolepit obrázek, který je 
tvořený z očíslovaných částí podle textu ve žlutém rámečku. Slova jsou na str. 59.

Mějte se hezky, ať se vám daří.


