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 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyučují
cí 

ČJ 

(5h) 

 

Psaní 
souhlásek 
uprostřed 
a na konci 
slov 

str. 66 
Vyprávění 
podle obr. 
osnovy 
 

str.14, cv. 1,2  
Vybarvi podle 
zadaných 
úkolů. 

Na str. 15 je 
opakování 
učiva.Pošlete mi, 
prosím, ofocenou 
stránku k 
opravě(jako 
přílohu na školní 
email). 

Po 

Čtení 
 čítanka str.82, 

83 
 Čtení z vlastní 

knihy - každý 
den. 

Po 

Psaní  písanka 

str.28,29 

 Naučit zpaměti 
básničku KOTĚ A 
ŠTĚNĚ. 
-procvičovat 
učivo mohou děti 
i na  skolakov.cz  

Po 

M 
(3h) 

Sčítání a 
odčítání 
do 100 

malý sešit str. 
42,43,44 

str. 58,59,60 -instrukce 
najdete také na 
www.matyskova 
matematika.cz  

Po 

Prv 
(2h) 

Jaro str. 50 
Vycházka do 
přírody - 
ukažte si 
rostliny, 
živočichy. 
Pokud máte 
možnost, 
vyfoťte 
krásné 
zážitky z 

Opakování 
vzadu v 
pracovním 
sešitu - 
vystřihněte 
otázky 1-3 
(str. 9-10 v 
učebnici),na 
2. straně 
doplňte, 
dejte do 

 Po 

http://www.matyskova/


přírody, dejte 
na flash, ve 
škole si je 
potom 
ukážeme. 

obálky, 
postupně 
budou 
přibývat 
další. 

Pv 
 

Výzdoba 
domu 

   Ší 

 Aj 
(1h) 

Easter - 
Velikono
ce 

Velikonoční 
písnička 
https://www
.youtube.com
/watch?v=nZ
AY_GL1vUY&
t=1s 

Slovíčka-
čtení s 
obrázky 
https://learn
englishkids.b
ritishcouncil.
org/sites/kid
s/files/attac
hment/flash
cards-
easter.pdf 
Slovíčka - 
poslech: 
přiřaď slova 
k obrázkům 
https://learn
englishkids.b
ritishcouncil.
org/word-
games/easte
r 
 

Dobrovolný 
úkol: 
Velikonoční hra - 
děti v Anglii na 
Velikonoce 
hledají 
čokoládová 
vajíčka. Můžete 
si doma hru 
připravit. 
Namaluj si 
několik kraslic na 
tvrdý papír, 
vystřihni je a 
schovej doma 
nebo na 
zahradě. Hru si 
zahraj se 
sourozenci, nebo 
s rodiči. Rodiče 
pro tebe mohou 
nachystat 
podobnou hru s 
těmi 
čokoládovými 
vajíčky :-) 
 
 

Th 
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AJ 
(1h) 

Super 
pets 

str. 16  
Zahrajte si 
hru - 
procvičování 
krátkých 
otázek a 
odpovědí . 

str. 16, cv. 5 
 
 
 
Opakujte 
slovíčka(i 
psaní) ze 
slovníku z 
červeného 
sešitu. 

Slovíčka se učte 
ze stránek Help 
for english - 
slovník - easy 
animals. Využijte 
i internetové 
stránky podle 
vlastního výběru 
( viz výše - 
2.skupina) 

Po 

Atˇse vám 
práce daří! 

 Máte 
velikánskou 
pochvalu za 
to, že pilně 
pracujete. 

  Po 

      

 

 


