
PŘEHLED UČIVA – 3. část do pátku 27.3. včetně 

Předmět Učebnice/Pracovní sešit – strana, cvičení+ komentář Výstup/Zpětná vazba 
ČJ Učebnice: 

- str. 53 – zde vás čeká nová látka – slovní druhy, 1.krok - 
projděte pomalu s dětmi definici a rozdělení slovních druhů na 
ohebné (mění svůj tvar) a neohebné (nemění svůj tvar, mají 
ustálenou podobu) 2.krok – děti se pomalu musí naučit 
definice jednotlivých slovních druhů, aby věděly, co který 
znamená a nějaký příklad k tomu (už by měly poznat slovesa, 
podst. jména, předložky, spojky a začínali jsme s přídavnými 
jmény….) 

- str. 54 – cv.1,2  můžete opět splnit ústně, přes fólii či nechat 
děti zapsat odpovědi do ČJ školního, cv.3 je určeno k použití 
prstových symbolů z tabulky, ale pokud chcete zvolit jinou 
formu, můžete 

- str. 55 – 1.krok – projděte s dětmi definici, vymýšlejte různé 
další příklady, cv.1 – děti mohou opět plnit ústně nebo 
písemně, cv.2 – vysvětlete dětem, že na podst. jména si 
mohou ukázat pomocí zájmen ten, ta, to/ti, ty ta  - cvičení stačí 
procvičit ústně nebo udělejte dětem sloupečky dle zájmen a 
mohou zapisovat příklady, cv.3 – formu opět nechám na vás 
písemně/ústně/přes fólii 

- str. 56 – vlastní jména – pokud uvidíte, že děti předchozí 
učivo zvládají, můžete zařadit i tuto stranu, ale pokud by děti 
neměly předchozí učivo usazené, nechte tuto stranu na 
příští týden – projděte definice a dělení, cv.1 doporučuji projít 
ústně a dovysvětlovat 

- Diktát – uč. str. 112 – Březen – 2.text – nadiktujte dětem 
tento text jako diktát, kontrolu a barevnou opravu chyb můžete 
provést vy nebo děti samy dle textu v učebnici 

Pracovní sešit: 
- str. 54 – cv.1 – výběr vhodné odpovědí, cv.2 – 1. sloupec-dle 

výsledku zapíší slovní druh odpovídající číslici – mohou 
používat jakýkoliv přehled než si pořadí osvojí, 2.sloupec – 
zapíší slovní druhy ve správném pořadí 

- str. 55 – cv.3 – jeden slovní druh má jednu barvu (celkem 
tedy děti mohou použít 10 barev) – pokud by děti nedokázaly 
určit slovní druh, mohou pracovat s online verzí slovníku 
spisovné češtiny a slovo si vyhledat samostatně , cv. 4 – 
postupujte dle zadání 

- str. 56 – cv.1 – postupujte dle zadání, cv.2 – v každém řádku 
děti vybarví políčko s číslicí slovního druhu, který  odpovídá 
nabídce – vyjde vám tajenka, cv.3 - postupujte dle zadání 

- str.57 – tu vypracujte pouze tehdy, pokud stihnete i str. 56 
v učebnici – pokud ne, nechte na příští týden 

SLOH – bude propojen s VV a PČ – vysvětlím na konci přehledu 
samostatně 

Výstup:  
Ø děti budou umět 

vyjmenovat 
slovní druhy a 
vysvětlit, co 
znamenají 

Ø děti poznají 
v textu podst. 
jména, umí si na 
ně ukázat 
zájmeny 

Ø děti rozlišují 
podst. jména 
obecná a vlastní 
– kdo stihne 

Zpětná vazba: 
Pokud budete vše 
zvládat, napište mi 
pouze potvrzující email, 
pokud nastane nějaký 
problém, kontaktujte 
mne. 
Diktát – můžete zaslat 
scan, fotografii nebo mi 
děti odevzdají až ve 
škole 
PS – kontrolu provedu 
až ve škole, není nutné 
posílat 
 
 
 
 
 
 
 

Čtení/Ps
aní 

Pracovní učebnice - str. 80 – 81 – po přečtení textu splňte úkoly 
zaměřené na porozumění textu  

Výstup: porozumění 
čtenému, orientace v textu, 
schopnost vyhledat informace 
Zpětná vazba: zkontroluji po 
návratu do školy 

Matemati
ka 

Učebnice: 
str. 54 - výklad dalšího kroku odčítání- dle tabulky dětem vysvětlete, 
že odečtou buď pouze jednotky od jednotek nebo od řádů desítek a 
jednotek odečtou jednotky (50 - 2 = 48)                    poté přičtou 
stovky 350 - 2 = 348. Dětem můžete vysvětlit také formou rozkladu:      
                                350   -   2  =   348                
                                         50 
                       300         +              48 

- cv.25 – 29 - můžete využít k procvičení – ústně nebo písemně 

Výstup: 
Ø děti si osvojí 

odčítání jedno- a 
dvojciferných 
čísel v numeraci 
do 1000 

Ø děti rozlišují 
čtyřúhelníky a 
dokáží je popsat 



str.55/cv.30 – 35 - můžete využít k procvičení – ústně nebo písemně 
PS 2.díl: 15 – 16 
PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str. 9 
– 11 – pokud byste nestihli vše, můžete překlopit do dalšího týdne 
GEOMETRIE 
Učebnice str. 101 dolní část – Čtyřúhelníky – dle definice dětem 
vysvětlete, že jede o rovinné útvary se 4 vrcholy a 4 stranami, cv.7,8 
– ústně, cv.9 – na volný list papíru 
PS str. 52 – postupujte dle zadání 

Zpětná vazba 
Pokud budete vše 
zvládat, napište mi 
pouze potvrzující email, 
pokud nastane nějaký 
problém, kontaktujte 
mne. 
PS – kontrolu provedu 
až ve škole, není nutné 
posílat 

Prvouka Učebnice: 
str. 52 – Vzduch a půda – pročtěte s dětmi, vysvětlete si základní 
složení vzduchu, prodění vzduchu, význam kyslíku, ….. půda – vznik 
půdy, vlastnosti, složení, význam……. 
Prezentace: Vzduch, voda - https://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-
trida/ 
str. 53 – Světlo a teplo – projděte s dětmi text, pokuste se vysvětlit 
význam fotosyntéty 
Prezentace: https://decko.ceskatelevize.cz/moudronos  díl Země, 
vesmír, informace o Slunci 
https://observatory.cz/static/Encyklopedie/Planety/slunce.php 
 
Pracovní sešit: 
str. 44 – cv. 1,2,3,5 – vypracujte dle zadání, cv. 4,6 – pokusy – 
nechám na vás, v jaké podobě s dětmi zrealizujete 
str. 45 – cv. 1,2,3 – vypracujte dle zadání, cv. 4 – dlouhodobý pokus 
– nechám jeho plnění pouze na dobrovolnosti, není povinné – děti, 
které si pokus vyzkouší, nám o něm mohou říci po návratu do školy 

Výstupy: 
Ø děti si osvojí 

základní znalosti 
o vzduchu, 
půdě, světlu a 
teplu 

Ø děti si mohou 
vyzkoušet 
jednoduché 
pokusy 

Zpětná vazba: 
Ověření pochopení 
učiva s dětmi provedu 
formou společného 
ústního opakování po 
návratu do školy. 
PS  - zkontroluji po 
návratu do školy, pokud 
by mi některé z dětí 
chtělo zaslat výsledky 
svých pokusů, můžete 
opět využít email či 
whatsApp 

AJ Učebnice: 
str.45 – Reading into writing – popovídejte si nejprve o obrázku u 
dopisu- Položte dětem otázku:Where´s Greg? , poté zkuste vyvodit, o 
čem Greg může psát. 
Přečtěte s dětmi nahlas dopis, přeložte si, o čem je, zodpovězte 
otázky pod textem. 
Nová slovní zásoba k zapsání (PS str. 91): bunk bed – palanda, 
bedroom – ložnice, radio – rádio, There´s….. – Tam je…. 
str. 46 – Colin in Computerland – připomeňte si s dětmi předchozí 
díl a postavy, popovídejte si o čem asi bude tento díl, před poslechem 
dětem vysvětlete tato slovíčka: postcard – pohled, magnet – magnet, 
another – další, again – znovu, museum – muzeum, Gold Robber – 
jméno lupičky, eagle – orel, Let´s follow the car! Sledujme to auto! 
lovely gold – krásné zlato 
Poslechněte si příběh a pak nechte děti příběh přečíst – pokuste se 
opravit jejich výslovnost. Poslech + pracovní list k vytištění pošlu 
emailem. 
Nová slovní zásoba k zapsání (PS str. 91): gold – zlatý, magnet – 
magnet 
Pracovní sešit: 
str. 56- 1.část – doplňte text dle obrázku + ústně přeložte, 2.část – 
děti doplní text dle sebe a namalují svůj pokoj tak, aby odpovídal 
jejich popisu 
 

Výstupy: 
Ø děti přečtou 

krátký text a 
porozumí mu 

Ø procvičení psaní 
– dopis 
kamarádovi 

Ø děti si 
poslechnou, 
přečtou delší 
text a porozumí 
mu 

Ø děti si osvojí 
novou slovní 
zásobu 

Zpětná vazba: 
PS – zkontroluji po návratu 
do školy 
PL – pokud si jej můžete 
vytisknout, zašlete mi 
scan, foto vypracování, 
pokud nemůžete tisknout, 
doplňte s dětmi pouze 
ústně 

VV+PČ+ 
Sloh 

Do seříznuté plastové lahve se zeminou zasejte řeřichu/hrášek/pažitku/obilí 
apod. – vyberte dle svých možností – děti se budou samostatně starat a na 
volný list papíru zapíší popis pracovního postupu + mohou dobrovolně 
připsat svá pozorování- př. kolikátý den se objevily kořeny/první výhonek,…. 

Dlouhodobý projekt – děti 
donesou do školy po 
skončení karantény 

 

https://skolakov.webnode.cz/prvouka-3
https://decko.ceskatelevize.cz/moudronos
https://observatory.cz/static/Encyklopedie/Planety/slunce.php

