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PLÁN NA TÝDEN   16. 3. 2020 - 20. 3. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali 

probrané učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení psát do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. 

Tento sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ). 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete 

psát na můj e-mail. Děkuji za spolupráci. 

 

U Č I V O  

Český jazyk 

STŘEDA: Opakování vyjm. slov B, L, M, P, S, V. Pořád platí 

učebnice stránky 54 – 57, pokud ještě nemáte. Pracovní sešit str. 57 – 

58. Pokud už máte hotovo, procvičujte na internetových stránkách. 

ČTVRTEK: Učebnice str. 55 (54 nová) - přes folii vypracovat 

cvičení 5 – křížovka. Do sešitu Čj-Š napište rozdíly strana 56 a 57 – 

jako děláme ve škole, ze žlutého rámečku, označte si barevně. 

PÁTEK: Vypracujte v pracovním sešitě stranu 59. 

      Matematika  

STŘEDA: V učebnici stále platí stránky 66 – 70. Do čmáráku 

vypracuj úlohu 7 na str. 69. Na str. 70 si prohlédni cvičení 1 – 

přičítání jednotek do celých desítek (123 + 7 = 130). Vypracuj slovní 

úlohu 4 na str. 70 (zápis, výpočet, odpověď). 

ČTVRTEK: Z pracovního sešitu (obrázek máte tady dole pod 

tabulkou) vypracujte do čmáráku cvičení 4, 5, 6 na str. 12. 

PÁTEK: Z pracovního sešitu (obrázek máte tady dole pod tabulkou) 

vypracujte do čmáráku cvičení 1, 2, 3 na str. 13. 

      Člověk a jeho  

       svět  
STŘEDA - PÁTEK: Přečtěte si v učebnici stránky 38 – 40. 

Anglický jazyk 

STŘEDA: Stále platí opakování lekce 1 – 15. V pracovním sešitě 

zkuste vypracovat cvičení 1, 2, 3 na straně 34. Nadále se učte 

slovíčka z lekcí 16 + 19 (oblečení). 

ČTVRTEK: Procvičujte slovíčka, vypracujte cvičení 1, 2 na str. 40. 

PÁTEK: Procvičujte slovíčka, využijte k tomu internetové stránky. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1732 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes 

http://skolicka6.sweb.cz/ANGLICKEKRIZOVKY/OBLECENI.htm 
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