
Práce na týden od 30.3. do 3.4.

ČJ

Téma – podmět několikanásobný a rozvitý

- Kouknout na https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
- I s podmětem několikanásobným jsme již pracovali, dětem by neměl dělat problémy.
- Pročíst učebnici na str. 125, žluté tabulky přepsat do sešitu.
- Kouknout na https://slideplayer.cz/slide/11444550/ + udělat úkoly

 u úkolu 1 si napsat do sešitu pouze slova, do kterých se doplňuje i/y, zkontrolovat 
podle dalšího listu a oznámkovat si

 úkol 2 vysvětlit ústně a opět zkontrolovat 
 úkol 3 sestavit věty a napsat do sešitu, opět si zkontrolovat podle dalšího listu a 

oznámkovat 

- Na podmět rozvitý jsme již také narazili. Prozkoumat tabulku. 
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD%3A+
Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD%3A+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+
Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADj
emn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg

- Pročíst učebnici na str. 126, modrý rámeček přepsat do sešitu
- Udělat cvičení pouze s podmětem https://www.skolasnadhledem.cz/game/33
- Pracovní sešit 28
- Shodu podmětu s přísudkem lze procvičovat zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=
%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsu
dek#selid

Čítanka - další text

- Dar sněžného obra 88 – 91

Čtenářský deník za březen

……………………………………………………………………….

IVP  (individuální vzdělávací plán)

Opakování

- Pravopis podstatných jmen hrou 31,32

Skloňování podstatných jmen lze procvičovat i zde https://www.umimecesky.cz/cviceni-
koncovky-podstatnych-jmen-mix

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://slideplayer.cz/slide/11444550/
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://www.skolasnadhledem.cz/game/33
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-mix
https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-mix


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

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8C
esk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Čtení - pracovní sešit další  text

Čtenářský deník za březen

M

Téma – rovnice

- Pracovní sešit 23-25

 Cvičení 1 - dělat způsobem pokus - omyl, pokusit se najít fígl (tipy na fígle si 
budeme posílat mailem)

 Cvičení 3 – kdo zapomněl, koukne do učebnice na str. 76
 Cvičení 6 – pokusit se vymyslet sám. Kdo nezvládne, má vysvětleno v učebnici 

na str. 77
 Cvičení 7 – část označenou činkou dělají jen matematičtí borci
 Cvičení 8 – opět řešit způsobem pokus – omyl a najít fígl (tipy na fígle si opět 

budeme posílat mailem)

Počtářská chvilka 57-60

……………………………………………………….

IVP

Opakovánít body, úsečky, kolmice, rovnoběžky a počítání v oboru 0-100

VL

Téma - 100 let vlajky

- Na papír A4 nakreslit  původní podobu vlajky, jak se vlajka právě před 100 lety 
změnila – nakreslit na druhou stranu – zjistit přesný rozměr klínu, do každé barvy si 
zapsat, co znamená

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


Doporučené rozvržení práce

Pondělí 30.3.

ČJ

- Zopakovat si shodu podmětu s přísudkem na 
https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

- I s podmětem několikanásobným jsme již pracovali, dětem by neměl dělat problémy.
- Pročíst učebnici na str. 125, žluté tabulky přepsat do sešitu.

M

- Počtářská chvilka 57

- Pracovní sešit str. 23 cv. 1-3

 Cvičení 1 - dělat způsobem pokus - omyl, pokusit se najít fígl (tipy na fígle si 
budeme posílat mailem)

 Cvičení 3 – kdo zapomněl, koukne do učebnice na str. 76

VL

Téma – současná podoba vlajky dnes slaví 100 let 

- Na papír A4 nakreslit  původní podobu vlajky, jak se vlajka právě před 100 lety 
změnila – nakreslit na druhou stranu – zjistit přesný rozměr klínu, do každé barvy si 
zapsat, co znamená

……………………………………………………..

Úterý 31.3.

ČJ

- Kouknout na https://slideplayer.cz/slide/11444550/ + udělat úkoly

 u úkolu 1 si napsat do sešitu pouze slova, do kterých se doplňuje i/y, zkontrolovat 
podle dalšího listu a oznámkovat si

 úkol 2 vysvětlit ústně a opět zkontrolovat 
 úkol 3 sestavit věty a napsat do sešitu, opět si zkontrolovat podle dalšího listu a 

oznámkovat 

- Napsat čtenářský deník za březen

……………………………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
https://slideplayer.cz/slide/11444550/


Středa 1.4.

ČJ

- pracovní sešit str. 28 podmět několikanásobný cv. 1, 2 
- Procvičovat shodu přísudku s podmětem zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=
%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsu
dek#selid

M

- Počtářská chvilka 58

- Pracovní sešit str. 23 cv. 4, str. 24 cv. 5,6

 Cvičení 6 – pokusit se vymyslet sám. Kdo nezvládne, má vysvětleno v učebnici 
na str. 77

…………………………………………………………

Čtvrtek 2.4.

ČJ

- Na podmět rozvitý jsme již také narazili. Prozkoumat tabulku. 
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD%3A+
Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD%3A+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+
Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADj
emn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg

- Pročíst učebnici na str. 126, modrý rámeček přepsat do sešitu
- Udělat cvičení pouze s podmětem https://www.skolasnadhledem.cz/game/33

M

- Počtářská chvilka 59

- Pracovní sešit str. 24 cv.7, str. 25 cv. 8,9

 Cvičení 7 – část označenou činkou dělají jen matematičtí borci
 Cvičení 8 – opět řešit způsobem pokus – omyl a najít fígl (tipy na fígle si opět 

budeme posílat mailem)

………………………………………………………………

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://slideplayer.cz/slide/3129170/11/images/6/Podm%C4%9Bt+hol%C3%BD:+Podm%C4%9Bt+rozvit%C3%BD:+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+N%C3%A1%C5%A1+Pavel+b%C4%9Bh%C3%A1.+V%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Nep%C5%99%C3%ADjemn%C3%BD+v%C3%ADtr+s%C3%ADl%C3%AD.+Lesy+%C5%A1um%C4%9Bly..jpg
https://www.skolasnadhledem.cz/game/33


Pátek 3.4.

ČJ

- Pracovní sešit 28 podmět rozvitý cv. 1-3
- Procvičovat shodu přísudku s podmětem zde 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=
%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsu
dek#selid

- Čítanka - Dar sněžného obra 88 - 91

M

- Počtářská chvilka 60
- Pracovní sešit str. 25 cv. 10-12

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

