
PŘEHLED UČIVA – 1. část do úterý 16.3. včetně 

ČESKÝ JAZYK A LITERARTURA 
ČJ :  
Učebnice – str. 48, 49, 50 – učivo a úkoly na těchto stranách můžete s dětmi projít ústně, popřípadě děti 
mohou některá cvičení doplňovat přes fólii nebo mohou dle vašeho zadání cvičení psát do sešitu ČJ – 
školního – formu nechám na vás a vašich časových dispozicích 
PS Procvičuji si vyjmenovaná slova – str. 37,38,39 – děti mohou tyto strany vypracovat samostatně a 
kontrolu provést podle klíče na konci pracovního sešitu 
 
Sloh – za páteční hodinu 
Učebnice – str. 93 – na této stránce je obrázková osnova vyprávění o výletu, který absolvovala skupina 
dětí/třída. Obrázky jsou doplněny návodnými otázkami. Chtěla bych vás požádat, zda byste dětem vysvětlili, 
že mají napsat své vlastní krátké vyprávění o tomto výletě na základě obrázkové osnovy. Sešity slohu mají 
děti, bohužel, u mne ve škole, proto příběh mohou napsat na volný list papíru a doplnit jej ilustrací. Nechte, 
prosím, děti pracovat samostatně, nemusíte text nijak kontrolovat a opravovat, budu hodnotit hlavně 
obsahovou část a vlastní invenci dětí, délka textu také není rozhodující.  
 
ČTENÍ/PSANÍ 
Pracovní učebnice - str. 73 – cv. 1,2, str.74 – text jsme s dětmi již četli ve škole, str. 78 - 79 
 
 
MATEMATIKA 
PS Procvičujeme s Matýskem – fialový – vyvození násobení a dělení – děti dokončí v pondělí zadaný 
týdenní úkol – str. 22,23 
PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str.4,5 
Učebnice str. 52 – cv.15 – výklad dalšího kroku odečítání, kdy od čísla trojciferného odečítáme číslo 
dvojciferné bez překročení základu: 
VZOR  255   –    55   =   200                200 + (55 – 55) 
     200        55 

- můžete dětem postup vysvětlit jako rozklad čísla  a následné odečtení nebo si mohou zakrýt první 
číslici a odečítat jako čísla dvojciferná 

                            cv.16 - 20 – můžete využít k procvičení – ústně nebo písemně, formu opět nechám na vás 
PS 2.díl – str. 13 
 
GEOMETRIE – pátek 
Učebnice str. 100 – ve spodní části stránky najdete základní vymezení trojúhelníku – vysvětlete dětem co je 
vrchol a strana a jak čteme název trojúhelníku (v abecedním pořádku proti směru hodinových ručiček) 
PS 2. díl – str. 49/ cv.6, str.50 – celá 
 
PRVOUKA 
Učebnice str. 50 – děti ji již četly samostatně ve škole a hovořili jsme o ochraně přírody – přečtěte ještě 
jednou a můžete si s dětmi o tématu ekologie i řešení mimořádných situací popovídat 
PS str. 42 
 
ANGLICKÝ JAZYK 
PS – str. 52 – cv.1,2 – cvičení 1 navazuje na píseň z učeb. str.42, pokusím se vám poslat poslechové části ve 
zkomprimované složce, snad bude vše fungovat 
Začali jsme s dětmi procvičovat užití otázky Where is the………..?/Where´s the……….? Kde je ………? 
+ odpověď typu It´s on/in/under the………..              Učebnice str. 43 – poslech bude v odeslané  složce pod 
číslem 40 – poslechněte si s dětmi, vysvětlete jim fráze No. Try again. – Ne. Zkus/Zkuste to znova. 
Yes. That´s right. – Ano. To je dobře.   Your turn.   Hraješ ty/ Jsi na řadě. Zkuste s dětmi hrát hru – děti si 
prohlédnou obrázek a budou se snažit zapamatovat, kde různé věci jsou. Poté musí zavřít učebnici a vy se 
jich budete ptát na dané věci – když uhodnou, můžete si vyměnit role. 
PS str. 53, 54 – cv.1 – děti nakreslí požadované věci z nabídky do obrázku tak, aby mohly užívat předložky in, 
on, under. cv.2 – vyplňte pouze sloupeček Me – zapisujete, kde věci jsou- pokud se vám vejde, použijte celou 
větu It´s on the………..  



 
 
 
 


