
Vážení rodiče, milé děti, doufám, že jste si užili prvních teplých dnů a máte splněnou i větší část 
zadaných úkolů. Pokud jste byli pilní a vypracovali všechno podle zadání, vyndejte si z pracovního 
sešitu na Čj přehled vyjmenovaných slov a připravte si dlouhý pruh papíru / třeba balicího 50cmx 
20cm/ a vypište do třech sloupců ze všech podstatných jmen všechna podstatná jména 
/1.sloupec – bude dlouhý/, do druhého přídavná jména, do třetího slovesa. Potom zkuste tvořit 
legrační věty tak, že použijete vždy z každého sloupce slovo jedno slovo např. Syrový hlemýžď se 
smýkal …….atd. Věty pište do sešitu.
Nezapomeňte, že máte toto pololetí přečíst další zajímavou knížku a zapsat do čtenářského deníku. 
Příští týden se ochladí, tak čtěte. Pro čítanky do školy nemusíte, číst se dá cokoli, jen si s mamkou o
přečteném obsahu popovídejte.

 V matematice si zkuste spočítat, kolik vás bude stát nákup pro vaši rodinu na týden – maminka 
nadiktuje a vy postupně sčítáte. Bude vám stačit 1000,- korun? Každý den si dejte po pěti 
příkladech na písemné sčítání, odčítání a násobení / pod sebou/. 

Pokud najdete doma čtvrtku nebo alespoň čistý papír, narýsujte kružítkem bublinový výkres – 
všechny bubliny vybarvěte nebo do nich nakreslete nějaké obrázky dle vaší fantazie.

Na prvouku jste si měli přečíst něco o vzduchu a vodě. Zkuste si vyrobit třeba větrník podle návodu
na youtub.cz  nebo střílející raketu z ruličky od papírových ubrousků.

Určitě choďte každý den ven a všimněte si, kolik kytiček už se probouzí – jestli budeme ještě 
dlouho čekat na otevření školy, vyrobíme si doma herbář jarních kytiček. Snad se nám jaro zase 
brzy vrátí. Pomáhejte doma rodičům i prarodičům, neodmlouvejte a poslouchejte pokyny dospělých
určitě se nám společně podaří všechny problémy zvládnout. 
Prosím rodiče o zaslání e-mailových adres na moje telefonní číslo  602 221 734 nebo na adresu 
marie.hluzkova@zspacejov.cz a přeji všem pevné nervy a zdraví. Vaše paní učitelka
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