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PŘEHLED 

Milé děti, 

 chválím vás za plnění úkolů. Poděkování patří i vašim rodičům, kteří s vámi 
spolupracují a pomáhají vám. Mám tady úkoly nové, jsou jen na tři dny, protože 

budou Velikonoční prázdniny a Velikonoce. Užívejte si společných chvil s rodiči, 

vydejte se na procházku do přírody a pečujte o své zdraví. 

Tak s chutí do toho! 

Zasílám pozdrav od paní asistentky!  

Zdraví vás všechny paní učitelka Petra Schneiderová 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK OPAKOVÁNÍ 

Slova se skupinami  DĚ, TĚ, NĚ, 

BĚ, PĚ, VĚ, MĚ 

Projít v učebnici stranu 88. 

Můžete pokračovat v psaní do 

písanky. 

   Napsat cvičení 88/2  

   (napiš jen mláďata) 

    Pracovní sešit – strana 17 

  MATEMATIKA OPAKOVÁNÍ 

+ a – do 100 

Geometrie – délka úsečky 

Strana 30 

(cvičení 2 ústně) 

Strana 76, 77 

76/1 – Komíny jsou shodné. 

PRVOUKA Jarní květiny 

Stromy na jaře 

(pupen, květ, plod) 

(4,2,1,3,5) 

(hrušeň, třešeň, meruňka, jabloň, 

švestka, broskvoň) 

Strana – 52,43 

Části kvetoucí rostliny jsou: 

Kořeny (nebo cibule), stonek, listy, 

květ 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 

Čtěte vlastní knihu. 

 

Výrobek ze školní družiny - zajíček 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
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Báseň pro děti od vychovatelek ze školní družiny: 

 

Ahoj děti, rodiče, 

zdravíme vás velice! 

Až uděláte úkoly, 

projdete se v okolí, 

procvičíte písmenka 

a zbude vám chvilenka, 

ke stolu se posaďte 

a něco si vyrobte. 

Ať už je to věneček, 

co ozdobí vám stoleček, 

ten, kdo umí harmoniku, 

zajíčka má v okamžiku. 

Procvičte si také svaly, 

aby slábnout nezačaly! 

Až budete běhat venku, 

zkoušet kotoul nebo scénku, 

nezapomeňte si vzíti roušku 

a nezdržujte se u staroušků! 

Ty musíme chránit přeci 

a postavit se správně k věci. 

Letos asi koledu 

ponecháme u ledu. 

Malovaná vajíčka 

zvládne vaše ručička. 

Užijte si svátky 

a ať jsme brzy zpátky! 

 

Krásné, byť trošku netradiční, Velikonoce vám všem přejí vychovatelky z družiny. 

Těšíme se na vás!        

 

             

         Mgr. Petra Schneiderová 


