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Milé děti,  

konečně je před námi nejkrásnější týden v roce! Prázdniny totiž ještě nezačaly, ale už jsou cítit ve vzduchu, a 
přitom nám ještě neubývají. Slíbila jsem vám, že tento plán bude už odpočinkovější, opakovací a třeba se i 
trochu pobavíte.  

Musím vás všechny moc pochválit za skvěle odvedenou práci, samostatnost i výborné nápady, které jste mi 
posílaly. Jsem ráda, že jsme tenhle podivný čtvrtrok společně zvládli. Vážím si i práce rodičů, kteří vám 
poskytli technickou podporu a byli vám neustále k ruce. 

Spolu se uvidíme v pátek na budově Kamenky. Vyzvednu si vás před školou, abyste v novém prostředí 
netápaly. Z bezpečnostních důvodů je do budovy povolen vstup pouze dětem. Všechny informace se ještě 
dozvíte v mailu. Nebudu vás dlouho napínat, jdeme na to: 

 

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

ČESKÝ JAZYK Opakujte si všechny řady VS, které 
umíme. Můžete si přidat i tu po Z, kterou 
jste mi rádi předváděli už v březnu.  

Opakujte si řadu slovních druhů a 
pádových otázek. 

 

Příprava na prázdniny 

Můžete dál pokračovat na umimeto.org. 
Ve škole zhodnotíme vaši práci na tomto 
portálu. 
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Dobrovolný úkol:  

napište mi vtip ze školního prostředí. 
Podtrhněte v něm rovnou čarou 
podstatná jména a vlnovkou slovesa.  

MATEMATIKA Procvičujte online dělení se zbytkem. 

Zkuste najít rychlosti různých dopravních 
prostředků v kilometrech za hodinu 
(km/h), můžete se inspirovat křížovkou 
v ČJ. Seřaďte je od nejrychlejších po 
nejpomalejší. 

Kterým dopravním prostředkem byste 
vyrazili: 

1) do Lysé nad Labem 
2) do Vídně (hlavní město Rakouska) 
3) na Duhové hřiště v Čelákovicích 
4) do Washingtonu (hl. město 

Spojených států amerických) 

umimematiku.cz 

 

https://www.umimematiku.cz/


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

5) do Londýna (hl. město Velké 
Británie) 

Svůj oblíbený dopravní prostředek 
můžete nakreslit na list s křížovkou. 

ANGLICKÝ JAZYK Opakujte si známá slovíčka. Poproste 
maminku nebo tatínka, aby vám ze 
slovníčku vybrali 10 slovíček (česky) a vy 
je zkuste správně přeložit - říct i napsat. 

 

Cestovními prostředky jste dojeli do 
Londýna. Zkuste tam navštívit jednoho 
zábavného pána a vypsat na papírek 
všechna slova, která jste pochytili. 

 

 

 

 

Mr. Bean – stačí 1. díl „Pizza Bean“ 

PRVOUKA Můžete pokračovat ve čtení učebnice – 
kapitola o živočiších, lidské tělo. 

Zdravým životním stylem a prevencí 
nemocí jsme se zabývaly průběžně po 
celý školní rok.  

 

Docestovali jsme do Lysé n. L., už jenom 
kousíček je to do Milovic. Můžete se 
podívat na dokument o návratu divokých 
zvířat do přírody právě na milovických 
stepích. 

  

 

 

 

 

 

Dokument 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Opakování probrané látky 

 

 

 

Úkoly na prázdniny: 

1) Přečti jednu knihu, a jak jsme zvyklí, ji zapiš do čtenářského deníku. 
2) Za každý měsíc zapiš do deníku jednu zajímavou akci, kterou jsi zažil (výlet, dovolená, kulturní 

/ sportovní akce, oslava apod.). Popiš ji minimálně v 5 větách. Důležité údaje: CO, KDE, KDY, 
podrobnosti. V případě výletu si zapamatuj a zapiš jména míst. Přidej obrázek nebo nalep 
fotografii. 

 

Senzační prázdniny plné pohody a bez karambolů vám přeje 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5baFS11tU0
https://www.youtube.com/watch?v=13gYdecDIwM

