
1. ročník  – plán domácího učení  na 11. – 25. března 2020 

- UŽ ČTEME A PÍŠEME – do str.34 

- HRAJEME SI DOMA I VE ŠKOLE – str.60 – 73 

- PÍSANKA 1 – dopsat do konce ( ukažte dětem jak se písmena správně píšou). Poslední 
řádek každé stránky využijte k diktátu slov sestavených z písmen, které děti již znají. 
Děti by měly správně písmena napojovat, číst, převádět tiskací písmo na psací. 

- MATEMATIKA – do str.32 

- PRVOUKA – do str. 56 

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kdykoliv se na mě obraťte (tel. nebo e-mailem ). 

Přeji Všem pevné zdraví 

Marie Kašpírková 

2. ročník 

Český jazyk  

– probrané učivo lze procvičovat online na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida 

– čte s porozuměním, o přečtené knize vyhotoví stručný zápis dle vzoru v příloze 

 

Matematika  

– procvičuje sčítání a odčítání do sta. 
Postup: 

 při sčítání: druhého sčítance si rozdělte tak, abyste dopočítali do celé další desítky. 

 
28 + 7 = ?? 

 

   
2 + 5 

   

rozdělíme druhý sčítanec tak, abychom při součtu dosáhli celé 
desítky 

 
28 +   2 = 30 

 
přičteme jednotky do celých desítek 

 
30 + 5   = 35 

 
nakonec přičteme zbytek 

 při odčítání: menšitele si rozdělte tak, abyste odpočítali do celé desítky. 

 
35 - 7 = 28 

 

   
5 + 2 

   

rozdělíme menšitele tak, abychom po odečtu dosáhli celé 
desítky 

 
35 -   5 = 30 

 
odečteme jednotky do celých desítek 

 
30 - 2   = 28 

 
nakonec odečteme zbytek 

– při procvičování lze využít online procvičování na https://skolakov.eu/matematika-2-trida 

 

Prvouka  

– orientuje se v jednotkách času (hodiny, minuty),  
– určuje čas na hodinách (online opět na https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-cas) 

– dokáže odhadnout trvání kratších časových úseků 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Matematika/Aritmetika/Scitani/Scitani-terminy.html
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Matematika/Aritmetika/Odcitani/Odcitani-terminy.html
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Matematika/Aritmetika/Odcitani/Odcitani-terminy.html
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-cas


3. A 

Český jazyk - procvičit si již probraná vyjmenovaná slova po b, l, m, p a s, seznámit se 
s  vyjmenovanými slovy  po  v. Pracovní sešit strana 24. 
 

Matematika - stále procvičovat sčítání a odčítání do 1000, násobilku, písemné sčítání a odčítání. 
Pracovní sešit strana 18 a 20. 

Anglický jazyk  

Opakování základních frází, opakování slovní zásoby 6., 7., 8., lekce.  Práce s textem, učebnice strana 
40 ( otázky-odpovědi, ústně). Procvičování on line  https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-

jazyk/#treti  , pracovní sešit str. 39/3,4. Po návratu do školy bude zadaná práce zkontrolována 

 

3. B 

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po S : web www.skolakov.eu, pr.s.20-23 + nalepit obrázk. vyjm. 
slova do sešitu a dopsat slova příbuzná. 

Písanka 10-13. 

Čtěte si pravidelně nahlas rodičům, prarodičům, sourozencům… i pro sebe.  

Opakujte všechna probraná vyjmenovaná slova – např. s webem školákov. 

Matematika - Opakování násobilky, sčítání a odčítání do 1000, sčítání a odčítání pod sebou. 

Minutovky 22 – 25. 

Pr.s. do str.17 + str. 40. 

Anglický jazyk Opakování probraných lekcí – zkuste číst anglicky z učebnice a překládat, ptát se a 
odpovídat  na otázky + seznámení s lekcí 8 – oblečení (školákov). 

Prvouka - Živá příroda – Prac.sešit. 44-45, učebnice 36-37. 

 

4. ročník – M. Malinová 

ČJ – procvičovat vzory rodu ženského a středního, nastudovat vzory rodu mužského 

        uč. 71 – 80, PS str. 16 – 19 

M – procvičovat jednotky délky, hmotnosti, objemu a času (PS 13 – 15) 

AJ – upevnit slovní zásobu probraných lekcí ( + aplikace Wocabee) 

PŘV – ekosystém pole   str. 36 – 43 ( pročíst, prohlédnout, otázky na str. 43 poslouží jako podklad pro 
opakovací test, doporučuji prostudovat) 

https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#treti
https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#treti
http://www.skolakov.eu/


Vlastivěda - https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230001/     

       https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-

naroda/208552116230002-praveci-zemedelci/ 

+ zábavné úkoly pod videy 

Další úkoly z různých předmětů naleznete na: 

 www.skolakov.eu 

www.onlinecviceni.cz 

 

Učební plán pro 5. ročník 

11. - 25. 3. 2020 

  

  

Český jazyk 

  

Téma: Přídavná jména opakování 
PS – str. 7, podpora v UČ 78-79 (možnost nastudovat teorii) 
Téma: Slovesa, Slovesný způsob, Oznamovací způsob – čas přítomný, čas budoucí, 
čas minulý 

PS – str. 8-11, podpora v UČ str. 81-89 (možnost nastudovat teorii) 
Téma: Slohová cvičení – Osnova vyprávění 
PS – str. 7  
  

Anglický jazyk  (Mgr. Petra Schubertová) 
  

Opakovat stavbu věty- present simple  ( věta oznamovací, věta tázací, krátké 
odpovědi- klad, zápor).www.helpforenglish.cz, vysvětlení i procvičení. Opakovat 
slovní zásobu 4. Lekce. Práce s textem, učebnice str. 42-ústně sestavit denní režim, 
dle vzoru, písemně PS str. 35/5 denní režim. Str. 36-39. Každý den využijte 
procvičování zdarma na www.umimeanglicky.cz ( přítomný čas prostý). Po návratu 
do školy bude zadaná práce zkontrolována, popřípadě oznámkována. 
  

Anglický jazyk (Mgr. Daniela Vohrnová) 

✹Domácí práce About me – O mně 

                       - podle vzoru (článek o Timmym, který jsme dělali, pro jistotu znovu přikládám)   
                         napsat o sobě 

 jak se jmenuju, kolik je mi let 
 odkud jsem, kde bydlím 

 co mám rád –sporty, činnosti, jídlo, zvířata… 

 do jaké chodím třídy, které předměty mám rád/nejradši, které nemám 
rád 

 o mé rodině – kolik mám bratrů, sester, jak se jmenují, kolik je jim let, 
co rádi dělají…mohou psát i o rodičích 

 moje zvířátko – co mám, jak se jmenuje, jakou má barvu atd…. 

https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230001/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230002-praveci-zemedelci/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230002-praveci-zemedelci/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.umimeanglicky.cz/


 moji kamarádi – kdo je můj nejlepší kamarád, co rád dělá, kolik mu/jí je 
let 

 mohou libovolně doplnit jakýkoliv údaj o sobě 

- děti si procvičí základní fráze, použití slovesa TO BE (být), HAVE GOT (mít) a 
LIKE (mít rád) 

- délka by měla být minimálně 10 vět, psát do sešitu, případně na volný list 
papíru, mohou doplnit obrázky sebe, svých oblíbených věcí, zvířat… 

Vzor: článek o Timmym 

Hello, I’m Timmy.  

I am from Great Britain, I live in London.  I’m 10 years old. I go to primary 
school, I’m in the fifth class. My favourite subject is P.E., because I like sports. My 
favourite sport is soccer (you say football). I like playing soccer with friends. My best 
friend’s name is Marty. He likes soccer too, but my favourite team is Manchester 
United and his favourite team is Chelsea FC.  

I have got two sisters, one older than me and one younger. Sheila is 15 years 
old and she likes shopping and nice clothes. Mary is only 5. She likes playing with 
her dolls. We have got one pet, it’s a dog, and his name is Fluffy. 
 

✹procvičování – www.projectonlinepractice.com  děti si vytvářely přístupové údaje 

- v menu vybrat 2-Friends and family a mohou procvičovat vše (vocabulary-slovní 
zásobu, grammar-gramatiku, skills –dovednosti a na závěr se mohou otestovat) 

✹pokud se jim nepodaří přihlásit, mohou procvičovat starší slovní zásobu například 
na https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/ - čtvrtý ročník cokoliv 

nebo https://www.umimeanglicky.cz/ -procvičování slovní zásoby formou her a aktivit 

-případně si procvičovat již zadanou slovní zásobu (měsíce, dny apod.) 

Kontakt pro případnou konzultaci: vohrnova@zszbuch.cz 

  

Matematika 

  

Téma: Čísla větší než milion – písemné dělení dvojciferným dělitelem  
PS – str. 7 

Téma: Čísla větší než milion – jednotky délky 

PS – str. 8, 9 

Podpora v UČ str. 66-74 (možnost nastudovat teorii) 
  

Přírodověda 

  

Téma: Nerostné suroviny  
UČ str 44-45  
PS str. 27 

Téma: Energie – neviditelný hybatel 
UČ str. 46-47 

http://www.projectonlinepractice.com/
https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/
https://www.umimeanglicky.cz/
mailto:vohrnova@zszbuch.cz


PS str. 28 

  

Vlastivěda 

  

Téma: Evropský světadíl 
UČ str. 46-47 

PS str. 24-25 

Téma: Naši sousedé 

UČ str. 48-49 

PS str. 26 

 

Pracovní činnosti  - dokončit vyšívání 

 

 


