
Práce na týden od 23. do 27.3

ČJ

Téma – příslovce, základní větné členy, podmět vyjádřený a nevyjádřený

- Pro zopakování příslovcí kouknout na 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

- Z učebnice na str. 122 si vypsat do sešitu druhy příslovcí, ke každému druhu napsat 
dva příklady

- Přehledná tabulka zde https://images.slideplayer.cz/11/3628598/slides/slide_5.jpg
- Podmět a přísudek určujeme již dlouho, pro děti toto není nové učivo. Kdo by 

potřeboval oprášit, koukne na video 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-
ucitelka/220553114000001/video/756786

- Podmět vyjádřený a nevyjádřený – v učebnici na str. 124 žlutá tabulka – opsat do 
sešitu

- Pracovní sešit 25 – 27

- Procvičovat psaní měXmně můžete zde https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-
mne-zajmeno-ja

Čítanka - další dva texty

- Lodičky 82 - 83
- Jak soused Pedro nechtěl čekat na drobné 84-87

……………………………………………………………………….

IVP  (individuální vzdělávací plán)

nové učivo - vzory předseda, soudce

- Pravopis podstatných jmen hrou 28, 30

Skloňování podstatných jmen rodu mužského lze procvičovat i zde 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod

Procvičování vyjmenovaných slov https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

Čtení - pracovní sešit další dva texty.
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M

Téma – Úhel

- Na začátek pustit video https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika
- Učebnice 72-75 – vybrané úlohy
- Pracovní sešit 20-22 – úlohy, ke kterým je potřeba úhloměr, vynechat

Počtářská chvilka 53-56

……………………………………………………….

IVP

nové učivo - rýsování přímek - nácvik rovnoběžek

procvičovat body, úsečky, kolmice a počítání v oboru 0-100

Doporučené rozvržení práce

Pondělí 23.3.

ČJ

- Pro zopakování příslovcí kouknout na 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

- Pracovní sešit str. 25 – příslovce a jejich tvoření cv.1, 2, 3

M

- Počtářská chvilka 53
- Na začátek pustit video https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika
- Učebnice 72 – pročíst obě poučky
- Do malého sešitu vypracovat úkoly2, 3, 4

……………………………………………………..

Úterý 24.3.

ČJ

- Učebnice str. 122 – přepsat druhy příslovcí, ke každému druhu napsat dva příklady
- Přehledná tabulka i zde https://images.slideplayer.cz/11/3628598/slides/slide_5.jpg
- Pracovní sešit str. 25 – druhy příslovcí cv.1, 2
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- Čítanka - Lodičky 82 - 83

……………………………………………………..

Středa 25.3.

ČJ

- Podmět a přísudek určujeme již dlouho, pro děti toto není nové učivo. Kdo by 
potřeboval oprášit, koukne na video 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-
ucitelka/220553114000001/video/756786

- Pracovní sešit str. 26 cv. 1, 2

M

- Počtářská chvilka 54
- Učebnice str. 73 cv. 6 – narýsovat do fialového sešitu – Kdo zapomněl, jak se rýsuje 

trojúhelník, může kouknout zde. https://www.youtube.com/watch?v=K37RY8WKNi8
- Pročíst poučku pod úlohou
- Jak psát řecká písmena najdete zde 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&
uact=8&ved=2ahUKEwis7YLHw6noAhWN26QKHRfKDU4QFjARegQIBBAB&url=http%3
A%2F%2Fwww.mat.fme.vutbr.cz%2Fdownload.aspx%3Fid_file%3D3554&usg=AOvVa
w165KFgY6CISz_VAT5fUOh0

- Učebnice 73/8 do pracovního sešitu 20/2
- Pracovní sešit str. 20 cv. 3

…………………………………………………………

Čtvrtek 26.3.

ČJ

- Učebnice str. 124 – žlutá tabulka – podmět vyjádřený a nevyjádřený – přepsat do 
sešitu

- Pracovní sešit str. 27 cv. 1, 2
- Kdo se hlásí na gymnázium, opíše si z učebnice i tabulku s podmětem všeobecným a 

udělá pracovní sešit 27/3.

M

- Počtářská chvilka 55
- Pracovní sešit str. 21 cv. 5, 6
- Učebnice str. 74 cv. 12 – zapsat do malého matematického sešitu
- Učebnice str. 74 cv. 14 – narýsovat do fialového sešitu

………………………………………………………………
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Pátek 27.3.

ČJ

- Čítanka - Jak soused Pedro nechtěl čekat na drobné 84-87
- procvičovat psaní měXmně zde https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-mne-

zajmeno-ja

M

- Počtářská chvilka 56
- Učebnice str. 74 cv. 15a) do pracovního sešitu 22/7
- Učebnice str. 75 cv. 18, 19, 20, 21 do malého sešitu

https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-mne-zajmeno-ja
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