
Dobrý den,

Na začátek opět řešení cvičení z minulého týdne:

PS 47/2: „Copak to děláš?“ zeptala se rozmazlená kočka holčičky. Holčička odpověděla: „Kreslím 
pro tebe domeček.“ Kočka se divila: „A co v něm budu dělat?“ „Budeš topit v kamnech a vařit 
kaši,“ vysvětluje holčička. „A kde je okno?“ zlobí se kočka, „kočka přece vždy skáče oknem.“

PS 47/3: Prodavačka se zeptala: „Co si přejete?“ Rybář vyprávěl: „Sumec v noci loví ryby, žáby, 
dokonce i menší ptáky.“ Moderátor soutěže se dětí zeptal: „Jste připraveny odpovídat?“ 

PS 47/4: Hanka se zeptala maminky, jestli může jít ke kamarádce. Tatínek mi poradil,abych si 
připravila batoh večer, protože ráno bude už málo času. Policista upozorňoval, abychom 
nepřecházeli na červenou.

PS: 47/5: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kakaa. 
„Pardon,“ řekla Ludmila, „to já jsem tě rozlila.“ Usmálo se kakao. Řeklo: „Nic se nestalo.“

Mluvnice na tento týden:

V červnu nás čeká už jen opakování toho, co jste se za rok naučili. V pracovním sešitě se tato 
kapitola jmenuje Závěrečné opakování a začíná na str. 48. Do 20. června byste si ji měli všichni 
vyplnit - povinně. V učebnici začíná opakování na str. 85. Zde to nechám na uvážení vás i vašich 
rodičů, která cvičení si uděláte, případně která jen ústně a která písemně.

Sloh:

Z minulého týdne byste měli umět vyplnit podací lístek. Tento týden poproste rodiče, aby vám 
ukázali, jak vyplnit poštovní poukázku – jakoukoli. I zde se vyplňuje adresát a odesílatel. Pokud 
posíláte nějakou částku, píšeme ji zde i slovy, mezi jednotlivými číslovkami neděláme mezeru 
(např. dvěstědevadesátpět).

Ve čtení stále pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku, jak to 
budete vedle ostatního učení stíhat. 

Žáci, kteří chodí od 25. 5. do školy, nemusí dělat doma z českého jazyka nic, vše děláme 
společně ve škole!


