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PLÁN NA TÝDEN                   BŘEZEN 2020 

Vážení rodiče, zde budu každý den aktualizovat úkoly pro děti. Vždy zde najdete cvičení na 

nadcházející den. Pokud vám bude něco nejasné, ozvěte se na zs.jandova@seznam.cz nebo 

telefonujte. Budeme muset projít i novou látku, ale v učebnici i v pracovním sešitě jsou cvičení 

formulována tak, aby vše šlo postupně a srozumitelně.  

Můžete využít výukových portálů - 

Portál Škola s nadhledem. Portál školákov 

Můžete využít ranního vysílání ČT  2. 

U Č I V O  

Český jazyk   

23.3. – PS 5/1,2,3 (pokud chceš, vybarvi obrázek ve cvičení 4 a vyřeš 

rébus) 

24.3. Út – Už jsem si říkali o tom, jak zjistit, co napíšeme třeba ve 

slově zub – můžeme si říct hodně zubů, dva zuby nebo slovo použít 

ve větě, např. Čistím si zuby. Tohle si zkus procvičit v PS s.6. 

Nejdřív si doplň a přečti cvičení 1. Pak zkus cvičení 2 

- protože je hodně šroubů, můžeš si písmeno b barevně označit. 

Doplň b do žlutého rámečku ve slově šroub. 

25.3. St – Jak ti šlo doplňování p, b? Můžeš si doplnit nebo říct ústně 

PS 6/4 na zopakování. Dnes si zkus d, t v PS 6/4. 

26.3. Čt – Procvičte si, co jste zvládli včera v PS na s.6/5. Prohlédni 

si U s.71, hlavně žlutou tabulku. Ústně, nebo přes folii si vyber na 

s.72 cvičení 2 nebo 4. 

      Matematika  

23.3. – Jak ti jde počítání? Procvičuj na s.23/7. Vyřeš slovní úlohu 

24/1. Kdo potřebuje, počítej si ústně 24/2. Pro zábavu si zakresli 24/3. 

co ti vyšlo? Vyřešíš i úkol B? 

24.3. Út – vyber si dvě cvičení ze s.25 (která chceš) a vyřeš je 

25.3. St – Přeskočíme až na s.28. Předchozí strany si necháme, až 

budeme mít hodiny v prvouce. Splň si na s.28 cvičení 1 a 7. Koumáci 

a chytrolíni si určitě zkusí některé ze cvičení 4, 5, 6. Hodně štěstí. 

26.3. Čt – Zopakuj si, jak se řeší příklady se závorkami na s.29/2. 

Vyber si, zda vyřešíš úlohu 1 nebo fialové slovní úlohy. Kdo 

potřebuje, vypočítá si sám žluté sloupečky. Nezapomeň si vybarvit 

lodičku. 

Prvouka 

 23.3. – Je jaro. I když to tak nevypadá. Přečti si o jaru v učebnici na 

s.44. vyřeš PS 46/1 – Pomůže ti učebnice. Kdo chce, splní si úkol 2. 

25.3. St – Pro zábavu a poučení si vyber některá cvičení v PS s.46 a 

47. Některá si můžeš nechat na čtvrtek a pátek. Budeš kreslit, luštit 

tajenky. Nápověda ke cvičení 8. U čísla 3 je obrázek stromu, který 

roste i na březích Lipna. OLŠE 

 

Doufám, že čteš nějakou hezkou knížku. Můžeš mi napsat jakou, já ti 

prozradím jakou čtu já. 

 

Moc děkuju za krásné zprávy od některých kamarádů. 
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