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 ČJ MA PR Různé 

 

PO 

16/5 

 

 

Slovní druhy 

Opakování 

- PS, str. 63 

 

ČT, str. 136 - 139  

Jan Krůta: Kopaná 

Jiří Havel: To byla rána 

V. Provazníková: Hádanky 

Jiří Havel: Kouzelná flétna 

Květen v pranostikách 

Přesmyčky 

 

Násobení v oboru malé násobilky 

- procvičování (formou hry) 

 

Násobení v oboru velké násobilky 

- rozklad činitele 

- písemným a indickým 

násobením provedeme kontrolu 

- uč, str. 83/11, 88/3, 92/4 

 

 

 

 

  

Tělesná výchova 

- pobyt venku 

- skok do dálky  

(písek – druhé ponožky 

v pondělí i v pátek) 

 

 

 

ÚT 

17/5 

 

Podstatná jména 

Rod podstatných jmen 

- uč, str. 98 - 99 ústně 

- do sešitu ČJ – š stručná 

definice a cv. 3 (do kruhů 

vepisujeme podstatná jména 

podle rodu – modrý, 

červený, zelený kruh) 

- PS, str. 64 první polovina 

 

Slohová cvičení: 

Písemné vyprávění 

- podle obrázkové osnovy 

- žáci si vyberou pohádku a 

podle osnovy ji písemně 

zpracují do sešitu SLOH 

 

Vyřeším tabulku 

o jízdě autobusem 

- PS, str. 35/5 

 

Vyřešíme slovní úlohu a výsledky 

zapisujeme do tabulky 

- PS, str. 35/4 

 

Vrátím číslice neposedy zpět do 

rovností, hledám více možností 

- PS, str. 35/6 

  

Výtvarná výchova 

„Živočichové na louce“ 

- koláž na formát A4 

- tužkou předkreslíme 

jednoduchý motiv 

- barevné kousky papíru 

- potřebujeme lepidlo 

(kdo nemá, ať si dá 

do pořádku) 

 



 

ST 

18/5 

Podstatná jména 

Životnost podstatných 

jmen rodu  mužského 

- uč, str. 100 ústně 

- do sešitu stručný zápis 

definice a cv. 3 (kruhy) 

- PS, str. 64 druhá polovina 

 

ČT, str. 142 - 143 

Jan Krůta: Up a 

babička Motyčka 

Jan Skácel: Kulatý svět 

Geometrie 

Najdu čtverec ABCD 

podle šipkového zápisu, 

určím jeho obvod a obsah 

- podle uč, str. 96/4 do PS, str. 36/3 

 

Vytvořím krychlové stavby 

podle plánu 

- PS, str. 37/4, 5 

Hodnocení písemné 

práce HOUBY  

 

Živočichové 

Společné znaky 

živočichů 

- uč, str. 46 – 47 

- do sešitu vypsat body 

 

Vnitřní a vnější 

stavba živočichů 

- uč, str. 48 - 52 

- obrázkové zápisy 

 

Pracovní činnosti 

Péče o pokojové rostliny 

- přesazování 

- množení (rýmovník) 

- skupinová práce venku 

(pracovní oděv, 

rukavice) 

 

ČT 

19/5 

Podstatná jména 

Číslo podstatných jmen 

- uč, str. 101 ústně 

- do sešitu stručný zápis 

definice a cv. 2, 3 

- PS, str. 65 první polovina 

 

Příprava na diktát: 

- uč, str. 99/6 a) 

Zapisujeme krokování 

s pokynem „čelem vzad“ 

- podle uč, str. 96/1, 2 do PS 36/1 

- praktická manipulace se sítěmi 

krychle ze cvičení 34/1 ve dvojicích 

 

Procvičujeme dělení se zbytkem 

- uč, str. 97/5 do sešitu MA - š  

  

Hudební výchova 

Poslech CD „Příhody 

lišky Bystroušky“ 

 

Trampské písně 

- rytmizace tamburína 

 

 

 

PÁ 

20/5 

 

Podstatná jména 

Pád podstatných jmen 

- uč, str. 102 – 103 ústně 

- do sešitu definice a 

pádové otázky (učíme se je 

zpaměti vyjmenovat) 

- píseň Jany Rychterové 

O babičce a všech pádech 

 

Diktát: 

- uč, str. 99/6 a) 

Vyřeším pavučiny 

- podle uč, str. 97/9 do PS 37/6 

 

Zapisujeme krokování 

s pokynem „čelem vzad“ 

- uč, str. 97/10 

 

Diagram 

- PS, str. 37/7 

 

 

3. – 4 VH 

TŘÍDNICKÉ 

HODINY 

- pobyt venku 

 Tělesná výchova 

Pondělí 

- pobyt venku 

- skok do dálky 

Čtvrtek 

- hod na cíl 

- pohybové hry 

Pátek  

- pobyt venku 

- skok do dálky 

 


