
PŘEHLED UČIVA – 2. část do pátku 20.3. včetně 

ČESKÝ JAZYK A LITERARTURA 
ČJ :  
Učebnice – str. 51, 52 - učivo a úkoly na těchto stranách opět 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. Zpětná vazba:  Pokud budete cvičení 
zapisovat do sešitu, vše po návratu dětí do školy zkontroluji, pokud zvolíte ústní formu plnění úkolů, budu 
učivo považovat za procvičené a osvojení učiva se u dětí prověřím ústním dotazováním po návratu do výuky. 
PS str. 51/cv. 1 – Vylušti křížovku – u některých slov budou děti potřebovat vaše dovysvětlení a navedení na 
správnou odpověď, veškeré odpovědi hledejte mezi slovy vyjmenovanými a příbuznými. 
      str. 52 – opakovací strana, k jejímu doplnění so mohou děti vypomoci přehledy vyjmenovaných slov 
v sešitě školním nebo v učebnici – POZOR na VS po F – oficiálně vyjm. slova po F nepatří mezi vyjmenovaná 
slova, proto je nutné se s nimi seznámit. 
      str.53 – veškeré instrukce naleznete v zadání jednotlivých úkolů 
Diktát – uč. str. 112 – Březen – 1.text – nadiktujte dětem tento text jako diktát, kontrolu a barevnou opravu 
chyb můžete provést vy nebo děti samy dle textu v učebnici. Zpětná vazba:   Pokud budete moci, pošlete mi 
oskenovaný nebo vyfocený diktát s opravou na můj email. Pokud text zaslat nemůžete, děti mi jej odevzdají po 
návratu do školy. 
Sloh – za páteční hodinu 
Děti by již měly mít napsáno krátké vyprávění dle mého zadání z uč. str. 93 – pokud budete moci, pošlete mi 
oskenovaný nebo vyfocený zápis s ilustrací na můj email. Pokud text zaslat nemůžete, děti mi jej odevzdají po 
návratu do školy. 
Učebnice str. 94 – Zdvořilé vedení rozhovoru – cv.1 – vyplňte pouze přes fólii, zbytek str.94 proberte 
s dětmi pouze ústně – vysvětlete dětem správná pravidla vedení rozhovoru i formální náležitosti (oslovení + 
ukončení) a mimojazykové prostředky – „řeč těla“. Úkol – nechte děti, aby s vámi vedly rozhovor jako novináři, 
téma rozhovoru nechám na vás (záliby, zájmy, oblíbený sport, ……….) 
 
ČTENÍ/PSANÍ 
Pracovní učebnice - str. 80 – 81 – po přečtení textu splňte úkoly zaměřené na porozumění textu  
 
MATEMATIKA 
Učebnice str. 53 – výklad dalšího kroku sčítání- dle tabulky dětem vysvětlete, že sečtou nejprve řády desítek 
a jednotek – 50 + 2 = 52                    poté přičtou stovky 350 + 2 = 352. Dětem můžete vysvětlit také formou 
rozkladu:      350   +   2  =   352               cv.21 – 24 - můžete využít k procvičení – ústně nebo písemně 
                          50           
            300       +             52 
PS 2.díl – str.14 
PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str. 8 
GEOMETRIE – pátek 
Učebnice str. 101 – Obvod trojúhelníku – vysvětlete dětem dle tabulky jako součet stran + vysvětlete zápis 
výpočtu   PS 2.díl str. 51 – procvičení učiva 
 
PRVOUKA 
Učebnice str. 51 – Voda – vysvětlete dětem, že voda je jednou ze základních podmínek života, proberte, kde 
všude ji v přírodě mohou najít, její dělení na slanou a sladkou + koloběh vody v přírodě 
PS str.43 
 
ANGLICKÁ JAZYK 
Učebnice str. 44 – Mezipředmětové vztahy – tématem je, jak se s dobou měnily domovy a nábytek, 
popovídejte si s dětmi nejprve česky, co vidí na fotografiích a co umí pojmenovat anglicky.  
Poslech 41 -Nová slovní zásoba: a fireplace – krb,a  painting – obraz,a rug – kobereček, a sofa – pohovka, a 
vase – váza + a castle – hrad, modern – moderní  - najdete v PS str.91 – zapište do malého slovníčku i s 
výslovností 
Poslech 42 – užití fráze There is……/There´s…….. k popisu věcí na fotografii, děti mají uhodnout, o který 
obrázek jde  



Obrázky v dolní části učebnice – pokládejte dětem otázku: Which pen/book/cup/light is old and which 
pen/book/cup/light is modern? Které/á/ý  pero/kniha/hrnek/světlo je staré a které/á/ý  pero/kniha/hrnek/světlo 
je moderní? Stačí, když vám děti ukáží a  odpoví: This pen is old. This pen is modern. ……….. 
PS str. 55 – přeložte si s dětmi jednotlivé věty a poté hledejte, zda danou věc najdete v obrázku A nebo B 
Poslechy ke cvičením vám zašlu opět přes email. 
 
Pokud by se děti nudily a chtěly tvořit i výtvarně, měla bych pro ně zadání na VV – Nakresli mi, jak by 
mohl vypadat „JARNÍ SKŘÍTEK nebo JARNÍ VÍLA“ – techniku nechám na vás, kdo chce, může mi opět 
zaslat scan nebo přinese obrázek do školy po jejím zprovoznění 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


