Materiály k samostudiu v období 23.3. - 27.3.2020
1. stupeň
Vážení rodiče, milí žáci,
předkládáme Vám témata k samostudiu pro příští týden. Doporučujeme
věnovat se školní přípravě pravidelně. Dětem to usnadní návrat do běžného
vyučování.
V případě potřeby je možné kontaktovat emailem třídní učitele.
Děkujeme za spolupráci při zvládání této mimořádné situace.

1.A
matematika

PS do str. 9
Medvěd – dodělat str. 40, str. 38 vše.
Prosím o ústní procvičování počítání bez prstů.
www.matyskova-matematika.cz

český jazyk

Slabikář do str. 74
Písanka do str. 21
Prosím procvičovat podle diktátu psaní malých a velkých písmen a
jednoduchých slov.
YouTube Online výuka od 9hodin denně – moc pěkné – lze i zpětně

anglický jazyk

Procvičuj: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a1-2-trida/
Pexesa: https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

prvouka

Sešit str. 49, 50
Opakovat dny v týdnu, roční období. Naučit se měsíce roku.
Naučit se, co je důležité pro život rostlin a zvířat / voda, vzduch,
světlo, teplo a živiny /.

1.B
matematika

PS do str. 9
Prosím o procvičování počítání bez prstů.
www.matyskova-matematika.cz

český jazyk

Slabikář do str. 74
Písanka do str. 21
Prosím o procvičování psaní malých a velkých písmen a
jednoduchých slov podle diktátu.
YouTube Online výuka od 9hodin denně – moc pěkné – lze i zpětně

anglický jazyk

Procvičuj: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a1-2-trida/
Pexesa: https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

prvouka

Vyjmenovat roční období a měsíce.
Naučit se, co je důležité pro život rostlin a zvířat / voda, vzduch,
teplo, světlo a živiny/.

2.A
matematika

PS do str. 10
MM do str. 4

český jazyk

učebnice do str. 79 (vše stačí ústně a jednou týdně si napsat diktát)
PS do str. 5
Čítanka do str. 109
Písanka do str. 14

anglický jazyk

Pracovní sešit: vypracovat str. 43, 45
naučit slovíčka na str. 82 – 5. lekce

prvouka

učebnice do str. 49 (umět pojmenovat jarní květiny)
PS do str. 59

2.B
matematika

PS do str. 10

český jazyk

Učebnice do str. 79 ústně
PS do str. 5
Čítanka do str. 109
Písanka do str. 15

anglický jazyk

Skupina p. uč. Hynkové:
Pracovní sešit: vypracovat str. 43, 45
naučit slovíčka na str. 82 – 5. lekce
Skupina p. uč. Šolcové:
Téma: místnosti v domě, předložka in,
zapsat si slovíčka: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a1-2-trida/
PS: doplnit do str. 42
Výukové hry: https://www.starfall.com/h/index-kindergarten.php
Pexesa: https://www.eslgamesplus.com/memory-games/

prvouka

Učebnice s. 48, 49
Opakuj poznávání jarních kytiček.

3.A
matematika

Děti by měly zvládnout písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.
K procvičení a výkladu doporučuji: Učebnice 38/7, 39/14, 43/1,3, 44/8
45/15
Početníček str. 33 - 34
Zaokrouhlování na 10 a 100: Výklad – Učebnice str. 32
k procvičení doporučuji- Uč. 44/11, 45/15
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm
Naučit se zacházet s kružítkem – zkoušet na volný list kružnice
Nezapomínat procvičovat celou malou násobilku – můžete využít
Počítání zpaměti: www.skolakov.eu

český jazyk

Zaměřte se na - procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m, p, s
PS 52- 56
- určování sloves (os., č., čas)
- určování podstatných jmen (rod, číslo, pád)
K procvičení využijte: www.skolakov.eu
Písanka str. 8

anglický jazyk

Téma: Bug café - jídlo, otázky Do you like?, What do you like?
zapsat si slovíčka: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a3-trida/
učebnice str. 42 - 43
PS - str. 42 celá, str. 43 - cv. 4
!!! Nové procvičování učiva:
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/

prvouka

Co by měly děti vědět: Živá příroda
1. Dělení živých organizmů ( uč. str. 48 dole )
2. Společné vlastnosti živočichů (uč. str. 49 / 1 – 8)
3. Dělení živočichů podle stavby (uč. str. 52 bezobratlí, obratlovci)
4. Dělení obratlovců (uč. str. 54 / 1- 5 nahoře)
5. Dělení živočichů podle potravy (uč. str. 56/ 1-3 nahoře)
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm

3.B
Děti, připravte si jeden sešit č. 523 na vypracování písemných cvičení z matematiky a
českého jazyka. Z jedné strany sešitu pište úkoly z M a z druhé strany úkoly z ČJ.

matematika

Učebnice str. 28 – 29
Písemně do sešitu str. 28/2, 29/12 (zápis, příklad, odpověď)
Početníček str. 44
Počítáme zpaměti – dodělávat postupně vynechaná cvičení
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_tro1.htm

český jazyk

Učebnice str. 96 – 97, str. 99
Písemně do sešitu 97/5, 99/3
Pracovní sešit str. 53 – 54
Procvičovat vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s.
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm
Čtení – čítanka str. 78 – 79
Písanka – str. 27, 31

anglický
jazyk

Téma: Bug café - jídlo, otázky Do you like?, What do you like?
zapsat si slovíčka: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a3-trida/
Učebnice str. 42 - 43
PS - str. 42 celá, str. 43 - cv. 4
!!! Nové procvičování učiva: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/

prvouka

Učebnice str. 48 – 49
Pracovní sešit str. 36 – 37
Nakreslete na papír domácího mazlíčka a popište, jak vypadá, čím se živí,
kde ho chováte a jak se o něj staráte.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata_znaky.htm

3.C
matematika

Početníček str. 34, 35
Učebnice str. 46, cv. 24, str. 49 cv. 5 = do školního sešitu
- trénovat násobení, dělení
Písemně + , - se zkouškou – říkat si postup nahlas
Učebnice str. 50 cv. 10, str. 51 cv. 18 – ústně
- zopakovat si převody jednotek (jednotky délky a času)
https://skolakov.eu/matematika-3-trida

český jazyk

-

Písanka str. 17,18
číst si nahlas povídky z čítanky, nebo z oblíbené knížky (trénovat
hlasité čtení neznámého textu)
procvičování vyjmenovaných slov - pravopisná cvičení (doplnění
a odůvodnění)
zopakovat si slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména,
slovesa
slovesa – učebnice str. 173 – 184 pročíst a seznámit se s osobou
a číslem
do školního sešitu uč. str. 176 cv. 5
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

anglický jazyk

-

prvouka

na formát A4 nakreslit, nalepit zvířata ze safari + anglické popisky
zvířat. (viz. PS str. 48)
PS str. 48 cv. 1,2, str. 49 cv. 3
opakovat si slovní zásobu ze slovníčku a zapsat si 10 zvířat
k tématu „Animals from Safari.“
K procvičení výslovnosti – poslech a zpěv písní z webových
stránek:
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

Učebnice str. 54, 55 – přečíst
- do sešitu si zapsat rozdělení obratlovců + nakreslit a popsat jedno
zvíře
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

4.A
Děti, prosím vás o založení sešitu M+Čj na vypracování cvičení z učebnic . Děkuji, vaše paní
učitelka.

matematika

Učebnice str. 6/1,4 – geometrie, obdélník, čtverec
Učebnice str. 7/1,3,6, str. 8/11,12
PS Početníček – str. 31, 42, 44
PS Počítáme – 9/33,34, 14/53,54
https://skolakov.eu/numerace-do-1000000
Procvičovat násobilku, písemné násobení a dělení.
http://rysava.websnadno.cz
matematika – 4. roč., písemné násobení dvojciferným číslem

český jazyk

Učebnice str. 93 – 95, rod střední a ženský
93/2c), d), 94/4b), 95/3 – písemně, ostatní projít ústně
PS – str. 13,14
Čítanka – str. 92 – 97
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-roduzenskeho
http://rysava.websnadno.cz
český jazyk – 4. roč., podstatná jména rodu středního a ženského

anglický jazyk

Téma: volný čas, dny v týdnu, základní slovesa
Zapsat si slovíčka: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a4-trida/
Učebnice str. 42, My free time
PS – str. 42
!!! Nové procvičování: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/

vlastivěda

První Přemyslovci, učebnice – str.18 – 19
PS – str. 12
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

přírodověda

Ekosystém potok, řeka, učebnice – str. 58 - 60
PS – str. 32, 33

4.B
matematika

M – opakování učiva díl č. 2
str. 49, cv. 1, 2, 3
ústně str. 51, cv. 1; str. 52, cv. 1
písemně – 51/2, 3; 52/4, 5; 56/33, 35
PS poč – str. 33
PS min – sl. G, H
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/psizapisnik/priklady1.htm
https://www.matika.in/cs/test.php

český jazyk

Čj – rod ženský – vzory – opakování
učebnice – ústně 93/2a,b, 3; 94/4, 5, 6, 7, 8
učebnice – písemně 93/2c,d
PS – str. 12, 13
https://www.mojecestina.cz/article/2008110110-test-koncovkypodstatnych-jmen-1
https://www.gramar.in/cs/test.php

anglický jazyk

Téma: volný čas, dny v týdnu, základní slovesa
Zapsat si slovíčka: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a4-trida/
Učebnice str. 42, My free time
PS – str. 42
!!! Nové procvičování: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/

vlastivěda

Učebnice (str. 16 - 17) - Opakování č. 2 – Velkomoravská říše
ústně a) do sešitu b)
nové učivo: Vznik českého státu – Bořivoj, Svatý Václav, Slavníkovci,
kníže Oldřich, Břetislav, Vratislav II.
Zapište a naučte se: 1, 2, 3 (str. 17)
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/prvni-premyslovci
http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_03.htm
http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_04.htm

přírodověda

Učebnice – do str. 60
PS – do str. 34

5.A
matematika

Učebnice:
str. 57/ 1 - 8 … vypracovat do ŠS
str. 59/ 1, 2, 3, 4 … vypracovat do sešitu na geometrii

český jazyk

1. Procvičování zájmem přivlastňovacích
PS/str. 19, cv. 1, 2
2. Zájmena tázací:
-přečíst modrou tabulku
Str. 98/10,-opiš, podtrhni zájmena tázací
Str. 99/11, (cv. 12)
Str. 100/modré tabulky č. 6 a 7, dále cv. 15, 17

anglický jazyk

Skupina p. uč. Hynkové:
1. Určování času
Učebnice: str. 40/1 – nastudovat způsob určování času
str. 40/2 – vypracovat do sešitu
Pracovní sešit: str. 32/2
2. Předložky
Pracovní sešit: nastudovat na str. 75 (4.2) užití předložek, udělat zápis
do sešitu, vypracovat str. 33/3,4,5
Skupina p. uč. Bučkové:
Učebnice: str. 40/1 – zopakovat si určení času
str. 40/2 – vypracovat do školního sešitu
- vypsat si slovíčka z PS str. 83 – Time – A Whatś the time please?
B My day, C Free time
PS: pročíst si na str. 75 (4.2) užití předložek, udělat zápis do sešitu,
vypracovat str. 33/3,4,5
Opakovat si slovní zásobu
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida

vlastivěda

Učebnice
Str. 12 – 14
PS
Str. 10 – 11

přírodověda

Učebnice str. 62 -63 číst
PS str. 37

5.B
matematika

Učebnice str. 42 ústně
str. 43/9,10,11,12,13,14,15 do červeného sešitu
str. 46/1 – 4 ústně

český jazyk

Učebnice
Str. 113 – 114 (Skloňování číslovek základních) – tabulky
PS
Str. 23/1., 2., 3., 4., 5.

anglický jazyk

Téma: vyučovací předměty, předložky on, at, sloveso mít
Zapsat slovíčka: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/a5-trida/
učebnice: str. 34 - School subjects cv. 1, 2 -ústně odpovídej na otázky
PS: str. 28 - 1,2,3 - používej slovník str. 82 v PS!!
Gramatika v PS: str. 74
!!! Nové procvičování: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/

vlastivěda

Učebnice
str. 12 – 14
PS
str. 10 – 11

přírodověda

Učebnice str. 62 - 63 číst
PS str. 37

5.C
matematika

Učebnice str.:
57/ 1 - 8 … vypracovat do ŠS
59/ 1, 2, 3, 4 … vypracovat do sešitu na geometrii

český jazyk

Mluvnice:
Učebnice str. 88/2, 3 – do malého pracovního sešitu
Literatura:
Čítanka str. 98 Sci-fi – úvod nahoře zapsat do sešitu na čtení (5 řádků)
str. 104/ 1, 2 ústně
3 písemně do sešitu
libovolná četba od str. 98 – 109
Sloh:

K již napsanému vlastnímu příběhu ve slohovém sešitě vytvořit
osnovu
Dobrovolná práce a procvičování na PC:
www.pravopisne.cz
pravopisná cvičení, obtížnost: 5 třída, typ cvičení: cokoliv

anglický jazyk

vlastivěda

přírodověda

1. Určování času
Učebnice: str. 40/1 – nastudovat způsob určování času
str. 40/2 – vypracovat do sešitu
Pracovní sešit: str.32/2
2. Předložky
Pracovní sešit: nastudovat na str. 75 (4.2) užití předložek, udělat
zápis do sešitu, vypracovat str. 33/3,4,5
Učebnice str. 10 – 13
Pracovní sešit str. 8 – 10
Doporučeno:
http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html - cv. 19 – 21
Nakresli portrét J. A. Komenského a pod obrázek napiš referát o jeho
životě a díle. Papír A4, minimálně 10 vět.
Učebnice str. 62 -63 číst
PS str. 37

