
Týdenní plán učiva od pondělí 30. března do pátku 3. dubna 

Milé děti,  

i tento týden budeme pracovat stejným způsobem podle týdenního plánu. Některá cvičení, máte-li 

možnost, mi můžete posílat na email, stejně tak obrázky, vymyšlené básničky, fota z Vaší práce… 

Přeji Vám při plnění úkolů hodně zdaru a snad také trochu zábavy.  Stále platí, pokud si s něčím 

nevíš rady, dané cvičení barevně označ nebo se mě zeptej přes email.:) 

Matematiku je možné procvičovat na skolakov.eu, český jazyk na kaminet. cz /pravidla a testy/. 

Pohodový týden přeje 

P. učitelka Martina Valentová 

 

Pondělí 30. března 

Český jazyk gramatika – v pracovním sešitě na straně 31 si nejprve přečti nahlas nebo potichu příběh. 

Potom doplň chybějící písmena – vše si odůvodňuj /například po ř napíšu i, protože ř je měkká 

souhláska, po K napíšu y, protože k je tvrdá souhláska, ve slově žabka napíšu b, prootže hodně 

žabek…/. Zkus ústně dokončit příběh. /na toto cvičení navazuje čtvrteční sloh, možno udělat 

najednou/ 

Matematika – v učebnici na straně 73 si prohlédni stovkovou tabulku. Spočítej a napiš do sešitu nebo 

na papír, kolik je v ní sudých a lichých čísel. Kolik je v ní číslic 0, 1, 2, 3, 9? Zkus „chodit“ po stovkové 

tabulce.:) Můžeš použít, máš-li doma, figurku z nějaké hry. V bílé stovkové tabulce začni na čísle 43 – 

polož na něj prst nebo figurku. Jak se můžeš z tohoto čísla dostat do čísla 34? První cesta je 1 krok 

nahoru do čísla 33 a potom 1 krok doprava a jsem v čísle 34. Druhá cesta je z čísla 43 jeden krok 

doprava do čísla 44 a potom 1 krok nahoru a jsem v čísle 34. Toto byly nejkratší možné cesty, proto 

jim říkáme „krátké“. Teď si prohlédni „modrou“ cestu /cvičení 2/ a její šipkový zápis – tato cesta je 

také správná, ale není „krátká“. Teď zkus vypracovat v pracovním sešitě na straně 19 cvičení 1. Můžeš 

používat náš vzor v učebnici. Čísla doplňuj podle šipkového zápisu – řešení 1. řádku  - z čísla 1 jeden 

krok doprava –dojdu do čísla 2 – odtud zase 1 krok doprava – dojdu do čísla 3 –součet této cesty je 1 

+ 2 + 3, tedy 6, 6 napíšu do závorky. Zkus pokračovat, myslím, že Tě cestování v tabulce bude bavit, 

stejně jako mě!  

 

Prvouka – podívat se na youtube na Byl jednou jeden člověk 04-Úrodná údolí. Přečti si text v učebnici 

na stranách 54 a 55, porovnej to, cos viděl, s tím, co sis přečetl. Zkus odpovědět na otázky pod texty. 

Úterý 31. března 

Matematika – dnes budeme pokračovat v „cestování“ stovkovou tabulkou. Vypracuj v pracovním 

sešitě na straně 19 cvičení 2 a cvičení 3. 

Český jazyk literatura – přečti si v čítance na stranách 118-119 příběh. Odpověz písemně do sešitu na 

tyto otázky: 1/ Napiš, jakou barvu mělo sluchátko. 2/ Vypiš názvy ovocných stromů, které rostly 

v zahradě. 3/ Najdi v textu a napiš název povolání. 4/ Vyhledej v textu latinský název pro slovo 

„mšice“ a správně ho přepiš. 

Písanka: dokonči stranu 18 – napiš názvy planet /jsou vypsané v horní části strany/ a přepiš větu dole. 



Středa 1. dubna 

Matematika – prohlédni si v učebnici na straně 74 obrázky nahoře. Už víš, co je kružnice, některé si i 

rýsoval. Zkus z obrázku zjistit, co je kruh a jaký je rozdíl mezi  kruhem a kružnicí. Vypracuj podle 

zadání úlohu 1 a 2 do sešitu nebo na papír. 

Český jazyk gramatika – v učebnici na straně 59 cvičení 3a – ústně doplň i/y, pravopis odůvodňuj a 

cvičení přepiš do sešitu. 

Český jazyk literatura – přečti si v čítance na straně 120 básničku „Duben“, spočítej počet slok, počet 

veršů ve slokách a vyhledej ústně rýmy. Dobrovolný úkol: vymysli a napiš vlastní básničku na téma 

„Duben“ nebo k básničce v čítance nakresli vlastní obrázek. Písanka: na straně 19 přepiš 

vyjmenovaná slova po „p“. 

Prvouka – v pracovním sešitě na straně 28 vypracuj cvičení 10 až 12. 

Čtvrtek 2. dubna 

Matematika – narýsuj co nejlépe v pracovním sešitě na straně 20 ve cvičení 2 kružnice podle zadání, 

doplň ve cvičení d/chybějící údaje. Vyřešit násobilkové obdélníky ve cvičení 3 pro Tebe teď už bude 

„hračka“.  

Český jazyk sloh – v pracovním sešitě na straně 31 si znovu připomeň příběh, vypracuj cvičení 1b/ - 

označ čísly správné pořadí vět. 

Český jazyk gramatika – v učebnici na straně 61 si přečti básničku ve cvičení 1. Vymysli k básničce 

nadpis. Ústně vypracuj cvičení 1a – vyhledej podstatná jména, pomáhej si slovy ten /dům/, ta /bota/, 

to /auto/ a slovesa – ptej se „co dělat, co dělá, co dělám, co dělali…. Ústně také udělej cvičení 1c – 

stačí 3 věty. Dobrovolný úkol 61/1e: vytvoř velikonoční pohlednici ve správné velikosti pohledu, 

nakresli obrázek s velikonočním motivem, napiš někomu /podle Tvé volby/ přání k velikonocům a 

pohled pošli nebo předej dané osobě.:) 

 

Pátek 3. dubna 

Matematika – a zas je tu vývojový diagram.:) Na straně 75 v učebnici projdi podle pokynů vývojový 

diagram a dokonči ho. Co myslíš, měla Sońa /cvičení 2/ pravdu?:) 

Český jazyk gramatika – v učebnici na straně 61 přepiš do sešitu cvičení 3. V přepsaném textu 

podtrhej podle vzoru rovnou čarou podstatná jména a vlnovkou slovesa. Je vhodné použít na 

podtrhávání 2 různé barvy pastelek.:) Za každou přepsanou větu napiš zkratkou J – věta jednoduchá 

nebo S – souvětí.  /větu jednoduchou poznáš tak, že je v ní jen 1 sloveso/ Toto cvičení můžeš 

nafotit a poslat mi emailem.  

 


