
 

Plán 29. týden, 16.3. – 20.3.  
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MLUVNICE: 
– Psaní souhlásek znělých a neznělých uvnitř a na konci slov. (Ď-Ť, V-F, Z-S) 
– Opakování B-P, D-T 

 
– Učebnice str.74-76.  

Samostatná práce – strana 74/cv. 2 – doplň a přepiš cvičení do sešitu, který máš doma (jakýkoli) - později ti cvičení zkontroluji. 
SP – strana 75/ cv. 2 – doplň a přepiš cvičení do sešitu, který máš doma (jakýkoli) - později ti cvičení zkontroluji. 
SP – strana 76/ cv. 4 - doplň a přepiš cvičení do sešitu, který máš doma (jakýkoli) - později ti cvičení zkontroluji. 

 (pokud nemáte doma žádný sešit – ať to děti napíší na papír – myslím, že každý by měl nějaký mít – může být domácí, školní či “diktátový“) 
 

– Pracovní sešit po stranu 9/ cvičení 1,2 
– Dále pořád můžete procvičovat probranou látku (tvrdé, měkké souhlásky) – nějaká cvičení umístím na web 

  
 Psaní  

– písanka po str.16 včetně 
– napiš a nakresli 5 vět o tom, co jsi dělal o prázdninách (např. do libovolného sešitu) 

(Pokud Vaše dítě nemá písanku, ať básničku přepíše do libovolného sešitu (pište klidně vše do jednoho, bude to přehlednější) 
  

 Čtení  
– Pokračujeme v systému čtecích karet, denně minimálně 10 minut číst a zapisovat (pokud již nemáte čtecí kartu – zapisujte na papír).  
– Na třídní stránky budu vkládat texty na čtení s porozuměním, na každý den jeden.    
 

• Zeleně jsou vyznačená cvičení, která by byla pravděpodobně za DÚ, je na Vás, jak si práci rozdělíte  

M 

– Sčítání s přechodem přes základ 10- opakování a procvičování.  
– Odčítání s přechodem přes základ 10 
– Učebnice po stranu 24 
– Matematické minutovky po stranu 5 

     
– Geometrie: Jednotky délky učebnice str.73 



Prv 

– Přišlo jaro. Velikonoce, Jaro v lese a u vody,  
– Učebnice str.44,45, 46,47.  
– PS str.46,49,50 

Hv 
Poslech a zpěv oblíbených písní-D. Patrasová Měkké i a tvrdé y, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř (Jaro dělá pokusy, Svátek zvířat), Hodina 
zpěvu, Pískomil Sportovací (www.youtube.cz) 

Pč 
Stavebnice LEGO, kostky, … –Postav svoji oblíbenou stavbu-hrad, město, zahradu…Pokud máš možnost, vyfoť na mobil a ukážeš mi obrázek 

později ve škole. Můžeš dostat minci       

Vv 

Nakresli jarní květiny, které už znáš. 
Použij pastelky nebo fixy. 
Obrázek si schovej a později ho přines do školy. Jako předlohu můžeš použít učebnici nebo pracovní sešit z prvouky. 

Tv Zatanči si (jako ve třídě) Just dance (na www.youtube.cz) 

 
  



Úterý Čjl – PROSÍM VŠE ODŮVODŇOVAT 

NAHLAS – NAPŘ. LÁVKA – ŘEKNEME SI 
LAVIČKA – PÍŠEME V. 

 

V-F 
* Učebnice strana 75 –ústně popřípadě na 

mazací folii (kromě cvičení 2)- odůvodňovat  
* Pracovní sešit strana 7/ cvičení 1,2 

* SP-strana 74/cv. 2 – doplň a přepiš cvičení 
do sešitu, který máš doma (jakýkoli) - 

později ti cvičení zkontroluji. 

M 

*rozcvička m.minutovky s. 10/a,b 
*Postupně dodělat stranu 20, 21 

(kromě 7) 

 

Prv 

*dodělat ps s. 46, 47 
*povídání o Velikonocích 

(učebnice s.45) 

 

Čtení + psaní 

*napiš a nakresli co jsi dělal o 
prázdninách 

*čtení  

Středa Čjl 

*Diktát učebnice 66/7b (napiš do 
libovolného sešitu) 

*PS strana 7/cv. 3,4,5,6 
*PS strana 8/ cv. 1 

M 

*Rozcvička 21/7 
*Odčítání přes základ 10, uč. s, 22 

*Matematické minutovky: s. 4/cv.7   
* Uč. strana 23/1,2,3,4,5  

(cv. 4 nemusíte řešit do sešitu stačí 

napsat výsledek) –ať si děti ukazují na 
číselné ose – pro lepší orientaci 

Čtení + psaní 

*čtení 

Prv 

*Opakování Velikonoce PS s. 48 
*Jaro v lese a u vody – uč.46-47 

prohlížet a “učit“ se 

Čtvrtek Čjl 

*Dodělat PS str. 8 

*SP– strana 75/ cv. 2 – doplň a přepiš 
cvičení do sešitu, který máš doma (jakýkoli) - 

později ti cvičení zkontroluji. 
 

Prv 

*Jaro v lese a u vody 

*Uč. 46-47 (poznávačka) - opakování 
*PS 49-50. 

(Vím, že tam je na vystřihování 
násobilka a tu my ještě neděláme – 

nepočítejte to s dětmi – ať si všechny 

obrázky vystřihnou a zkusí přiřadit jako 
puzzle, které tam bude sedět.) 

M 

*rozklady čísel  

*mat. min. s. 4/cv.8  
*mat.min. s. 5/10 c,d 

*uč. 23/7 
*uč. 24/1,2 

 

Čtení + psaní 

*Písanka přepis 

s. 16 
*čtení 

Pátek Čjl 
*Učebnice strana 76 – ústně či na mazací 

folii (kromě cvičení 4) – odůvodňovat nahlas 

*PS s. 9/ cv. 1,2 
* SP – strana 76/ cv. 4 – doplň a přepiš 

cvičení do sešitu, který máš doma (jakýkoli) 
– později zkontroluji. 

M 
Geometrie  

*72/3 

*jednotky délky – vysvětlit a 
vyplnit str. 73 

*uč. 24/3 a,b 

Vv 
Kresba jarních květin 

Čtení + psaní 
*čtení 

 


