
Práce na týden od 16. do 20.3 

ČJ 

Téma - druhy číslovek 

- z učebnice na str. 113 si vypiš do sešitu druhy číslovek, ke každému druhu napiš tři 
určité a tři neurčité číslovky 

- přehledná tabulka zde http://www.stiefel-eurocart.cz/4203-thickbox/slovni-druhy-
cislovky-140-x-100-2v1-20-a4.jpg 

- přehled i zde http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_sklonovani.php - odkaz lze 
použít i na procvičení skloňování a určování druhů číslovek 

- pracovní sešit 21 - 23 

Čítanka - další dva texty 

- Únos 74-77 
- Pěšinka ze žužu 78-81 

………………………………………………………………………. 

IVP  (individuální vzdělávací plán) 

nové učivo - vzory muž, stroj 

- Pravopis podstatných jmen hrou 26, 27 

Procvičovat slovní druhy a vyjmenovaná slova 

Čtení - pracovní sešit další dva texty. 

M 

Téma - Pravděpodobnost a náhoda 

- pracovní sešit 17-19 
- Než budeš dělat 18/4, udělej si z učebnice 69/8 a vezmi si dvě hrací kostky, na jedné 

přelep čísla na písmena a, b, c,d,e,f, 

Počtářská chvilka 49-52 

………………………………………………………. 

IVP 

nové učivo - rýsování přímek - nácvik kolmic 

procvičovat body, úsečky a počítání v oboru 0-100 



Doporučené rozvržení práce 

Pondělí 16.3. 

ČJ 

- z učebnice na str. 113 si vypiš do sešitu druhy číslovek, ke každému druhu napiš tři 
určité a tři neurčité číslovky 

- přehledná tabulka zde http://www.stiefel-eurocart.cz/4203-thickbox/slovni-druhy-
cislovky-140-x-100-2v1-20-a4.jpg 

- pracovní sešit str. 21 cv.1 

M 

- Počtářská chvilka 49 
- Pracovní sešit str. 17 cv 1 – pouze první tabulka, cv. 2 

…………………………………………………….. 

Úterý 17.3. 

ČJ 

- pracovní sešit str. 21 cv.2, str. 22 

- Čítanka - Únos 74-77 

…………………………………………………….. 

Středa 18.3. 

ČJ 

- v učebnici na str. 116 pročíst skloňování základních číslovek 
- přehled i zde http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_sklonovani.php - odkaz lze 

použít i na procvičení skloňování a určování druhů číslovek 
- pracovní sešit str. 23 cv. 1 

M 

- Počtářská chvilka 50 
- Pracovní sešit str. 17 cv. 1 zbývající dvě tabulky, str. 18 cv. 3 
- Pročíst učebnice 69/8 a zaznamenat do pracovního sešitu 18/4 do třech tabulek 

………………………………………………………… 

 



 

Čtvrtek 19.3. 

ČJ 

- pracovní sešit str. 23 cv. 2- 5 

M 

- Počtářská chvilka 51 
- Vzít si dvě hrací kostky, na jedné přelepit čísla na písmena a, b, c,d,e,f a dodělat 

čtvrtou tabulku v pracovním sešitě 18/4 
- Pracovní sešit str. 19 cv. 5 

……………………………………………………………… 

Pátek 20.3. 

ČJ 

- Čítanka - Pěšinka ze žužu 78-81 

M 

- Počtářská chvilka 52 
- Pracovní sešit str. 19 cv. 6-8 

 

 


