
Dobré ráno, milé děti, 

good morning children… 

• Dnes je čtvrtek. 

• Today is Thursday. 

• Čtvrtý den týdne, předposlední den týdne. 

• Dnes je 19. března, svátek má Josef nebo taky 

Pepík- Tomův kamarád. 

• Na rozvrhu máme český jazyk, český jazyk, 

matematiku a tělocvik (to musíte sami). 

• Tak se do toho dáme   



Dnes si budeme povídat o rozdílu čtení 

Z z   Ž ž  

Přečti si tyto věty… 

Žížala žije v zemi. 

Zajíc žvýká zelí. 

Žralok zubí zuby. 

Zebra zase zlobí. 

A teď si přečti tyto věty, vyměnila 
jsem každé z za ž a naopak… 

Zízala zije v žemi. 

Žajíc zvýká želí. 

Zralok žubí žuby. 

Žebra žase žlobí. 

 



Háček je strašně důležitý a dokáže 

změnit význam slova! 

• Ž je písmeno Z s háčkem, to už víš. 

• Na dalších stránkách Ti budu vypisovat 

dvojice slov, tak jako to děláme ve třídě. Čti si 

a zkoumej význam slov. Zkoušej je říkat ve 

větách, abys pochopil (pochopila význam). 

Nebo obě slova v jedné větě, například: 

Zebra žebrá u doktora, že ji bolí žebra. 

 

 

 



Háček je strašně důležitý a dokáže 

změnit význam slova! 

vázu 

zelí 

záda 

Líze 

Zuzo 

zvyk 

klouzek 

zula 

vážu 

želí (je mu to líto) 

žádá 

líže 

žůžo 

žvýk 

klouže 

žula (druh kamene) 



Háček je strašně důležitý a dokáže 

změnit význam slova! 

Líze 

ve váze 

kůzle 

zebra 

zebro 

vázy 

zas 

drozdy (druh ptáka) 

lyže 

váže 

kůže 

žebrá 

žebro 

váží 

žas (údiv) 

droždí (kvasnice) 



Háček je strašně důležitý a dokáže 

změnit význam slova! 

zadní 

zadat 

plaz 

ze lva 

zrát 

vyzývá 

jezy 

drzý 

žádní 

žádat 

pláž 

želva 

žrát 

výživa 

ježí (pejskovi se ježí chlupy) 

drží 



Háček je strašně důležitý a 

dokáže změnit význam slova! 

• Vezmi si domeček, doplň do slov Z nebo Ž a 

pak všechna slova přepis do sešitu č. 1. 



Háček je strašně důležitý a 

dokáže změnit význam slova! 

• Máš to dobře? Zkontroluj si? 

Ž Ž Ž 

Ž 

Ž Ž 

Z 

Z 

Z 

Z Z 



Určitě to máš dobře? Jsi šikula! 

• Vezmi si znovu domeček a vybarvi si za 

odměnu kytičku: 

pole s 1 tečkou tmavě zelenou (dark green) 

pole se 2 tečkami růžovou (pink) 

pole se 3 tečkami světle zelenou (light green) 

pole se 4 tečkami modrou (blue) 

 



A teď čtení ze slabikáře – str. 84 

Přepiš do sešitu č. 2 poslední 2 řádky jako 

básničku, každý řádek zvlášť, aby rýmy byly na 

konci… 

 

Muži nosí ženám růže. 

To je prima, to se může. 



Přestávka – svačina… 

… po ní MATEMATIKA ZAČÍNÁ. 

 

Až si budeš chystat pití, popros rodiče, abys sis 

mohl v kuchyni prohlédnout odměrky na vodu, 

láhve s pitím, olejem, octem, dnes se budeme 

učit měřit všechno na litry… 

Koukni se na lahve a najdi na nich, jaký je jejich 

obsah, jak se to píše – 1 l (to znamená litr),  

250 ml, 500 ml nebo 0,5 l (půl litru)… 



MATEMATIKA 



MATEMATIKA 



MATEMATIKA 



MATEMATIKA – řešení předchozího 

úkolu 



MATEMATIKA – str. 24 

• Nejprve přečti zápis ve cvičení 1 – 1 litr, 2 litry a tak 

dál, tak jak jsi to zkoumal v kuchyni… 

• Potom přepis, pozor nepleť si jedničku se značkou 

litru! 



MATEMATIKA – str. 24 

• Litry můžeme také sčítat a odčítat. Zase si to můžeš 

vyzkoušet. Najdi si půllitrovou láhev a zkus do ni 

nalít 2 hrnky, ve kterých máš k snídani čaj (ty mají 

většinou obsah 250 ml).  

• Nebo si vezmi svou půllitrovou láhev na pití do školy 

a zkus, kolikrát se vejde do lahve od minerálky (mělo 

by to být 3 krát – 3 půllitry jsou litr a půl). 

• Takové pokusy, pokud Ti to rodiče dovolí, si můžeš 

dělat doma sám, ale pozor, ať nenacákáš na podlahu! 



MATEMATIKA – str. 24 



MATEMATIKA – str. 24 

• Pak si vypočítej cv. 4, nezapomeň k číslům psát 

značku l (litr). 

 

 

 



MATEMATIKA – str. 24 

• Cvičení č. 5 přepiš a vypočítej do sešitu, nezapomeň, 

že ke každému číslu píšeš značku l (litr): 

 

 

 



MATEMATIKA – str. 24 

• Nakonec si vyřeš slovní úlohy podle vzoru, šikulky 

můžou už sami, jen si zkontrolujte moje řešení. 

 

 

 



Nashledanou, milé děti, 

good bye children… 

• To je pro dnešek vše. 

• Doufám, že se Vám dnešní vyučování líbilo 

• Tak zase zítra, mějte krásný den. Tělocvik 

zvládnete sami venku. 

Vaše paní učitelka 


