
Učivo od 16. 3. – pátku 20. 3. 2020   

ČESKÝ JAZYK 

Psaní souhlásek, které jinak slyšíme a jinak píšeme si zdůvodníme: 

Šroub – slyšíme p, řekneme si:  hodně šroubů a napíšeme b (podobně: zub – zuby, 

sob – hodně sobů, žabka – žabička) 

Hrad – slyšíme t, řekneme si hodně hradů a píšeme d ( podobně: plod – plody 

jabloně, Radka – hodně Radek) (loď – lodička, vzbuď – vzbudím se, déšť – deštík) 

16.3. PO 

Učebnice str. 72: cvičení 1(čti), 3 a 4 (procvičuj ústně); cvičení 2 (doplň a přepiš do 

sešitu) 

17.3. ÚT 

Pracovní sešit str. 6: cvičení 1, 2, 3 

Písanka str. 20 

18.3. ST 

Učebnice str. 73: cvičení 1, 2, 3 (procvičuj ústně), cvičení 4 (doplň a napiš do sešitu) 

19.3. ČT 

Učebnice str. 73: cvičení 5 (doplň a napiš do sešitu) 

20.3. PÁ 

Pracovní sešit str. 6: cvičení 4, 5 

Zasílám k procvičování pracovní listy, práce navíc pro rychlé. 

 

ČTENÍ 

Číst z čítanky str. 96 - 99 

Do sešitu  Čtení napiš název článku na straně 96  i spisovatele 

Vypiš, kdo sluníčko zdravil, nakresli pěkný obrázek. 

 

PRVOUKA 

17. a 19.3 : strana 46 – 47 (pomoc najdou děti v učebnici) 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Příprava na Superstar – píseň s hudebním doprovodem, lze najít jako karaoke. 

 Lépe něco moderního, lidové písně a vyloženě dětské nemají vyhlídky na umístění. 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Nakresli obrázek s jarním námětem 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Vytvoř koláž z obrázků vystřižených ze starého časopisu, například zvířátka na louce, 

v lese, ZOO. Koláž se lepí a potom dokončuje kreslením. (Nalepím zvíře,  dokreslím 

les nebo nalepím les, stromy, dokreslím zvíře….) 

 

MATEMATIKA 

16.3. PO 

Strana 30: cvičení 1, 2, 3 

17.3. ÚT 

Strana 30: cvičení 4, 5, 6 

18.3. ST 

Strana 31: cvičení 2, 3, 4 

19.3. ČT 

Strana 31: cvičení 5, 6, 7, 8 

20.3. PÁ 

Strana 32 

V minutovkách si můžete procvičovat příklady od začátku včetně strany 7  (některé děti jsou rychlé 

a vyžadují více příkladů) 

Na internetu najdete zajímavé stránky na procvičování učiva zábavnou formou: 

www.skolakov.eu 

www.onlinecviceni.cz 

www.cestina.hrou.cz 

www.pravopisne.cz 

www.rysava.websnadno.cz 

Další aktuální informace  najdete na webu školy,  popř.  zašlu na Vaši emailovou adresu nebo formou  

SMS. 

V případě jakéhokoliv dotazu můžete napsat na moji adresu 

KonarikovaZ@seznam.cz 

Popřípadě na moje telefonní číslo, kterým jsem Vás v úterý kontaktovala. 

S pozdravem Koňaříková. 

http://www.skolakov.eu/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.cestina.hrou.cz/
http://www.pravopisne.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
mailto:KonarikovaZ@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


