
3.ročník 

ČJ uvolňovací cvičení (obtáhni několikrát barevně, před úkolem si můžeš krátce procvičit 

ruku pro lepší uvolnění) 

psaní písmena š, Š (stránky z písanky)  

  doplňování slabiky ve/vě (pracovní list) 

  samohlásky a souhlásky – vybarvování (pracuj s přehledem, kde jsi dostal minule) 

  čtení s porozuměním – psací písmo 

seznámení s písmenem X + VIDEO  

myšlenková mapa jaro + VIDEO (do připravených okének doplň slova, která se ti 

vybaví, když se řekne „jaro“) 

 M sčítání a odčítání do 20 s přechodem (pracovní list)  

  počítání s penězi  

  Geometrie  - úsečky 

 PRV Domácí zvířata a jejich mláďata 2. část, Jarní květiny (pracovní list) 

 AJ Čísla do 10 (pracovní listy - procvičování) 

  Jídlo (pracovní listy, skládačka) 

ČASY PRO PŘEDÁNÍ ÚKOLŮ a KONZULTACE DNE 31.3.: 

Roman 8:30  Robin 10:00  Zuzka 12:15   Miriam    ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ročník 

ČJ uvolňovací cvičení (obtáhni několikrát barevně, před úkolem si můžeš krátce procvičit 

ruku pro lepší uvolnění) 

psaní písmena š, Š (stránky z písanky)  

  doplňování slabiky ve/vě (pracovní list) 

  samohlásky a souhlásky – vybarvování (pracuj s přehledem, kde jsi dostal minule) 

  dělení hlásek  - (pracuj s přehledem, kde jsi dostal minule) + VIDEO 

  čtení s porozuměním – psací písmo 

opakování písmena X + VIDEO  

myšlenková mapa jaro + VIDEO (do připravených okének doplň slova, která se ti 

vybaví, když se řekne „jaro“) 

 M sčítání a odčítání do 100 (pracovní list) 

zpaměti násobkové řady č.2,3,4  (přiložená tabulka násobků – nevracet s úkoly, 

budete s ní ještě dále pracovat)  

  násobení a dělení číslem 2,3 

  orientace v čase  

  Geometrie – úsečky 

 VL Dopravní značky 

 PŘ Objem látek (pracovní list) 

 AJ Čísla do 10 (pracovní listy - procvičování) 

  Jídlo (pracovní listy, skládačka) 

 INF Moje pracovní místo (pracovní list – práce s textem) 

ČASY PRO PŘEDÁNÍ ÚKOLŮ DNE 31.3.: 

Bryan 9:30 

Vaneska – online čtvrtek 10:00, úkoly dle domluvy 

 

 

 



5. ročník 

ČJ Vyjmenovaná slova po L, B – zpaměti! (nejdříve přečíst z přehledu a trénovat 

s pomocí kartiček – nejlépe každý den, dokud nebudou děti slova bezpečně znát 

zpaměti) 

 Procvičování vyjm. slov po L – pracovní list 

 Procvičování vyjm. A příbuzných slov po B – vybarvování + VIDEO 

 uvolňovací cvičení (obtáhni několikrát barevně, před úkolem si můžeš krátce procvičit 

ruku pro lepší uvolnění) 

psaní písmena š, Š (stránky z písanky)  

  dělení hlásek  - (pracuj s přehledem, kde jsi dostal minule) + VIDEO 

  souhlásky - vybarvování 

  čtení s porozuměním – psací písmo 

opakování písmena X + VIDEO  

myšlenková mapa jaro + VIDEO (do připravených okének doplň slova, která se ti 

vybaví, když se řekne „jaro“) 

 M sčítaní a odčítání pod sebe (pracovní list)  

  násobení (pracovní list)  

  zpaměti násobky čísel 2 - 5 (přiložená tabulka – nevracet s úkoly) 

  orientace v čase 

  Geometrie – úsečky 

Davídek může pracovat s kalkulačkou 

 VL Karel IV. (přečíst přiložený text a podle něj doplňovat informace do prac.listu) 

 PŘ Objem látek (pracovní list) 

AJ Dny v týdnu a roční období (pracovní listy – procvičování, křížovka) 

INF Moje pracovní místo (pracovní list – práce s textem 

ČASY PRO PŘEDÁNÍ ÚKOLŮ DNE 31.3.: 

Petra 9:00   Marian 11:15   Šarlota 11:45 

 

 



David 

ČJ Vyjmenovaná slova po L, B – zpaměti! (nejdříve přečíst z přehledu a trénovat 

s pomocí kartiček – nejlépe každý den, dokud nebudou děti slova bezpečně znát 

zpaměti) 

 Procvičování vyjm. slov po L – pracovní list 

 Procvičování vyjm. A příbuzných slov po B – vybarvování + VIDEO 

 uvolňovací cvičení (obtáhni několikrát barevně, před úkolem si můžeš krátce procvičit 

ruku pro lepší uvolnění) 

psaní písmena š, Š (stránky z písanky)  

  dělení hlásek  - (pracuj s přehledem, kde jsi dostal minule) + VIDEO 

  souhlásky - vybarvování 

  čtení s porozuměním – psací písmo 

opakování písmena X + VIDEO  

myšlenková mapa jaro + VIDEO (do připravených okének doplň slova, která se ti 

vybaví, když se řekne „jaro“) 

 M sčítaní a odčítání pod sebe (pracovní list)  

  násobení (pracovní list)  

  zpaměti násobky čísel 2 - 5 (přiložená tabulka – nevracet s úkoly) 

  orientace v čase 

  Geometrie – úsečky 

Davídek může pracovat s kalkulačkou 

 VL Karel IV. (přečíst přiložený text a podle něj doplňovat informace do prac.listu) 

 PŘ Objem látek (pracovní list) 

AJ Dny v týdnu a roční období (pracovní listy – procvičování, křížovka) 

INF Moje pracovní místo (pracovní list – práce s textem 


