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 ČJ MA PR Různé 

PO 

4/4 
Vyjmenovaná slova: 

Souhrnné opakování 

- VS po B, L, M, P, S, V, Z 

- písně J. Rychterové 

Hrátky s češtinou 

(na vyjmenovaná slova) 

- PS, str. 50 společně 

 

ČT, str. 108 - 111 

Ljuba Štíplová: Breptavá 

Nikolaj Nosov: Jak 

Neználek skládal verše 

Dělíme se zbytkem 

- úvod násobení a dělení 

hra „na posledního“ 

- učebnice str. 80/1, 2, 3, 4 

praktická manipulace s kostkami 

- PS, str. 24/1, 2 

 Domácí čtení 

Prezentace další přečtené 

knihy (popř. pokračování 

děje z minule rozečtené 

knihy) proběhne v úterý a 

ve středu po Velikonocích, 

tj. 19/4 a 20/4 v hodině 

ČJ sloh a ČJ čtení 

- DÚ v Bakalářích 

ÚT 

5/4 
Vyjmenovaná slova: 

Souhrnné opakování 

- řady VS zpaměti 

- rozdíly v psaní I/Y  

- kartičky procvičování 

- PS, str. 51 společně 

 

Slohová cvičení: 

Vyprávění – Jaro, 

Velikonoce 
- uč, str. 84 – společně 

- cv. 2 c) do sešitu SLOH 

Dělíme se zbytkem 

- úvod násobení a dělení 

hra „BINGO“ (tabulky) 

- dělení se zbytkem - praktická 

manipulace s dřevěnými kostkami 

- uč, str. 81/10, 11 

- PS, str. 25/5 

 Výtvarná výchova 

Velikonoční vejce 

(závěsná dekorace) 

- šablonu vymalujeme 2x, 

vystříháme, nalepíme 

z obou stran na tvrdý 

podklad a opět vystříháme 

- prodírkujeme, dírkou 

provlečeme mašličku a 

zavěsíme na větvičky 

zlatého deště 

ST 

6/4 
Vyjmenovaná slova: 

Souhrnné opakování 

- písně, kartičky, DOBBLE 

- PS, str. 52 společně 

 

Geometrie 

Modelujeme tvary ze dřívek 

- uč, str. 78/11 praktická manipulace 

 

Obvod a obsah trojúhelníka 
- z uč, str. 81/8 do PS str. 25/6, 7 

Živá příroda 

Rostliny 

- ústní opakování 

- třídění plodů a 

zeleniny (obrázky) 

 

Pracovní činnosti 

Velikonoční vejce 

(dekorace - zápich) 

- výfuky vajíček ozdobíme 

ubrouskovou technikou 



ČT, str. 112 - 117 
Ondřej Sekora: Jak se 

kocourkovští starali o své 

hospodářství, O tom, jak 

si vypěstovali vlastní sůl 

Václav Čtvrtek: Jak jsme 

zasadili první kytku 

 

 
Části kvetoucích 

rostlin 

- uč, str. 39 - 44 

společné čtení a 

prohlížení obrázků, 

povídání o tématu 

 

 

- vejce připevníme na 

špejli zespodu přivázanou 

mašličkou 

ČT 

7/4 
Vyjmenovaná slova: 

Souhrnné opakování 

- písně, kartičky, DOBBLE 

- PS, str. 53 společně 

 

- individuálně pro rychlé 

žáky PL Barevná čeština 

pro třeťáky - omalovánka 

 

Autobusové linky 

Doplníme názvy obcí 

- uč, str. 80/5 do PS, str. 24/3 

 

Procvičování na čtvrtletní 

písemnou práci 

- procvičovací karty 3. ročník 

matematika (naklad. FRAUS) 

 

 

 Hudební výchova 

Červená Karkulka 

- obrázková osnova 

omalovánka 

- zpěv podle textu 

a hudby Z. Svěráka 

- doprovod kytara 

- texty zařadíme do 

zpěvníku 

 

PÁ 

8/4 

 

Vyjmenovaná slova: 

Souhrnné opakování 

- řady VS zpaměti 

- rozdíly v psaní I/Y 

- diktát PS, str. 53/18 a) 

- PS, str. 54 (příprava na 

písemnou práci v PO 11/4) 

 

- individuálně pro rychlé 

žáky DOBBLE s VS dle 

vlastního výběru 

 

Dělíme se zbytkem 

- hra „na zamrzlíka“ 

- sloupečky do sešitu MA - školní 

 

21:4    32:5    15:4    11:2    7:3    8:2   

0:3      4:3      11:5      7:1    0:4   17:4   

16:3    13:2    14:5      4:3    0:2    9:2   

5:2      12:5    11:4    15:2   20:3  25:4   

22:3    35:4    18:4    13:3    7:2    8:3 

 

Příprava na čtvrtletní písemnou 

práci z MA v úterý 12/4 

(procvičovací karta - ve škole 

procvičeno ve čtvrtek 7/4) 

 

Živá příroda 

Rostliny 

- ústní opakování 

- třídění plodů a 

zeleniny (obrázky) 

 

Části kvetoucích 

rostlin 

- podle uč, str. 39 - 44 

zápis do sešitu 

(jednoduché 

myšlenkové mapy, 

obrázky s rostlinami 

k popisu stavby těla 

nakreslíme) 

Tělesná výchova 

GYMNASTIKA 

Pondělí, Čtvrtek 

- přeskok přes kozu 

- odraz na můstku 

Pátek 

- pobyt venku 

- procházka 

 

Příprava na čtvrtletní 

písemnou práci z ČJ 

v pondělí 11/4 
(PS, str. 54 – ve škole 

procvičeno v pátek 8/4) 

 


