
Rozpis učiva na týden od 15.6. do konce školního roku. 

Milí rodiče, 

naposledy v tomto školním roce následuje (v přílohách e-mailu) zvukový záznam pro 

děti, přehledná tabulka probíraného učiva a podrobné informace o probíraném učivu 

s odkazy na Matýskovu matematiku. Přehlednou tabulku probíraného učiva a 

podrobné informace o probíraném učivu s odkazy na Matýskovu matematiku najdete 

také na webových stránkách školy. Rozpis posílám až do konce školního roku. 

Zvukový záznam v písemné podobě: 

Milé děti! 

V knížce Františka Nepila „Podívánky“ je ještě spousta krásného povídání i 

obrázků od ilustrátora Miloslava Jágra. Až se v září vrátíte do školy, s knížkou 

se seznámíte. 

Školní rok končí. Většina z Vás pilně pracovala a většina z Vás také dobře ví, co 

už umíte a co musíte ještě trénovat. Někdo by chtěl zlepšit čtení, jiný by chtěl 

lépe psát a někdo chce zase počítat, jako když bičem mrská. Někomu jde škola 

docela dobře a raději by cvičil například jízdu na kole nebo plavání. Všechno se 

Vám určitě podaří, když budete chtít a nevzdáte se.  

Až budete velcí, zjistíte, že se učíme celý život. Neustále poznáváme něco 

nového a neustále se můžeme v něčem zdokonalovat, ať jsme starší nebo 

mladší. Teď však budou prázdniny a prázdniny jsou časem k odpočinku. 

Odpočinek by Vám měl pomoci získat sílu na další učení. To však neznamená, 

že o prázdninách vlezeme do postele a budeme tam celý den a celou noc jako 

medvědi v zimním spánku. Člověk získává sílu nejen spánkem, ale také 

sportováním, pobytem v přírodě a děláním věcí, které ho baví. Nezapomínejte, 

prosím, že si také trochu musí odpočinout i Vaši rodiče. Mohli byste jim občas 

pomoci s mytím nebo utíráním nádobí, s vynesením koše nebo s úklidem. 

Rodiče by určitě byli také rádi, kdybyste se snažili být hodní a uklízeli si svoje 

vlastní věci. Když se Vám to povede, tak se rodičům třeba podaří ušetřit trochu 

času a vyrazí s vámi do přírody nebo si s Vámi zahrají nějakou pěknou hru. 

Přeji Vašim rodičům klidnou dovolenou a Vám, dětem, nádherné prázdniny 

plné dobrodružství. 

 

Vaše paní učitelka 

Marie Nováková 

 

Pondělí 15.6.: 

Čtení: Slabikář str. 117 - 118: Věž; PS2 str. 29 cv. 2 a 3 – postupujte podle pokynů 
v sešitě. 

Psaní: Písanka 3 str. 28: 1. až 5. řádek.  



Matematika: Učebnice 3.díl str. 49 a 50. Na str.50 ve cvičení červená květina 
můžete dětem vysvětlit, proč je (pro počítání) uspořádání korunových mincí po deseti 
výhodné. (Řešení některých příkladů naleznete ve vzorech.) 

 

 

 

Prvouka: str. 78 – Opakování. Postupujte podle pokynů v učebnici. 

Úterý 16.6.: 

Čtení: PS2 str. 30 cv. 1, 4 a 5 – Postupujte podle pokynů v sešitě. 

Psaní: Písanka 3 str. 28 – dokončit stranu psacím písmem. Připomínám 
rozcvičování ruky před psaním. Děti je vhodné upozornit na psaní velkého písmene 
na začátku věty a znaménka za větou.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 51 a 52 – Řešení některých příkladů naleznete ve 
vzorech.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka: str. 79 – Postupujte podle pokynů v učebnici. Strana je zaměřena na 
bezpečné chování o prázdninách. 

Středa 17.6.: 

Čtení: Slabikář str.119: Počítač; PS2 str. 30 cv. 2 a 3 – postupujte podle pokynů 
v sešitě. 

Psaní: Písanka 3 str. 29 – Děti píší malá psací písmena, mohou si přitom vyzkoušet, 
která písmena již dokáží napsat bez použití vzoru. Každé písmeno stačí napsat 
jednou. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 53 a 54 – přikládám vzor. U vybarvování čtvercové 
sítě se můžeme dětí zeptat, které znázornění se lépe počítá a proč. (Znázorňování 

po sloupcích nebo po řádcích 
můžeme počítat po desítkách, 
usnadní a urychlí počítání. 
Když zabarvíme čtverečky, 
které nám mají v počítání 
pomáhat, tak, že nejsou vidět, 
je počítání těžké. Když 
vybarvujeme po jednom čtverci 
nebo si vymýšlíme pěkné tvary 
/viz zeleně vybarvená síť/, 
pravděpodobně nestihneme 
úlohu splnit včas. 



 

 

Prvouka: str. 80 – Opakujte, procvičujte formou hry.  

Čtvrtek 18.6.: 

Čtení: PS2 str. 31 cv. 1 a 4 – Postupujte podle pokynů v sešitě. 

Psaní: Písanka 3 str. 30 – Děti píší velká psací písmena, mohou si přitom 
vyzkoušet, která písmena již dokáží napsat bez použití vzoru. Každé písmeno stačí 
napsat jednou. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 55.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka: Lze hrát hru na str. 80 nebo lze využít deník. (Vše podle Vašeho uvážení.) 

Pátek 19.6.: 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 56. - Vzor řešení přikládám.  

 

Pro všechny předměty: Ohodnoťte, prosím, práci, kterou jste ještě nehodnotili.  

Pondělí 22.6.: 

Čtení: Slabikář str. 120: Jak šlo vejce na vandr; PS2 str. 31 cv. 2 a 3 – postupujte 
podle pokynů v sešitě. 



Psaní: Písanka 3 str. 31: Děti přečtou a psacím písmem přepíší básničku na této 
straně.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 57 a 58. - Řešení některých příkladů naleznete ve 
vzorech. 

 

Prvouka: Opakování, procvičování (podle Vašich možností a chuti).  

Úterý 23.6.: 

Čtení: PS2 str. 32 cv. 1 a 2 – Postupujte podle pokynů v sešitě. 

Psaní: Písanka 3 str. 31 – Plnění dalších úkolů na této straně.  

Matematika: Učebnice 3.díl str. 59. 

Prvouka: - 

Středa 24.6.: 

Čtení: Slabikář str.121: Co mi dělá radost; PS2 str. 32 cv. 3 – postupujte podle 
pokynů v sešitě. 

Psaní: Písanka 3 str. 32 – Děti se mají naučit rozpočitadlo. Toto rozpočitadlo by pak 
měli napsat bez použití vzoru. 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 60 – Přikládám vzor řešení slovních úloh.  

 



 

Prvouka:  –  

Čtvrtek 25.6.: 

Čtení: Slabikář str. 122 . 

Psaní: - 

Matematika: Učebnice 3.díl str. 61 - 62.  

Prvouka: -   

Pátek 26.6.: 

Ohodnoťte svoji práci za týden. Zkuste zhodnotit i celé období školní práce doma. Řekněte 

si, co se povedlo. Vyberte dvě dovednosti (např. čtení a rychlé počítání do 20 bez přechodu 

přes desítku), které budete o prázdninách trénovat. 

Oslavte konec školního roku. 

 

Poznámky k učivu: Jestliže jste něco nestihli, můžete to udělat kdykoli o 

prázdninách. O prázdninách můžete s dětmi trénovat čtení, psaní i počítání formou 

her. Děti nebudou vnímat, že opakují nebo se učí a znalosti nezapomenou. 

 

Poznámky k učivu matematiky: Pomocí výukových videí Matýskovy matematiky 

můžete, ale nemusíte, i nadále doplňovat probírané učivo. Pokračujte podle potřeby 

vlastním tempem. (Odkazy následují.) 

 



Matýskova matematika: 

Strana 38: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-38/ 

Strana39:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-39/ 

Strana 40: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-40/ 

Strana 41: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-41/ 

Strana 42: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-42/ 

Strana 43:  

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-43/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-44/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-45/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-46/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-47/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-48/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-49/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-51/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-53/ 
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https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-54/ 
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Strana 56: 

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-56/ 
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