
Materiály k samostudiu v období 11.3. -  20.3.2020 

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. 7 
 
Medvěd - str. 37 - vše, str. 40 - vše 

český jazyk 
 

Slabikář do str. 70 
 
Čtení listů ve folii 
 
Písanka do str. 17 

anglický jazyk 
 

Procvičovat obrázková slovíčka z obálky 
 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 

 

prvouka 
 

Sešit str. 47, 48 
 
Rodiny domácích zvířat – str. 45 
 
Dny v týdnu, roční období 

 

 

https://anglictina-zsnova.webnode.cz/


1.B 

matematika 
 

 PS do str. 7 

český jazyk 
 

Slabikář do str. 70 
 
Písanka do str. 17 

anglický jazyk 
 

Procvičovat obrázková slovíčka z obálky 
 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 

prvouka 
 

 Procvičit dny v týdnu, rodiny domácích zvířat 

 

2.A 

matematika 
 

PS 6 do str. 7 
MM str. 2 

český jazyk 
 

Učebnice do str. 76 
PS 2 do str. 3 
Čítanka do str. 105 
Písanka do str. 12 

anglický jazyk 
 

Učebnice: str. 41 – naučit se slovíčka (místnosti v domě) 
Pracovní sešit: vypracovat str. 40, 41 

prvouka 
 

Učebnice do str. 47 
PS do str. 57 
(opakovat dny v týdnu, měsíce, hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě) 

 

2.B 

matematika 
 

PS do str. 7 

český jazyk 
 

Učebnice do str. 76 
PS s. 1, 2, 3 
Čítanka do str. 105 
Písanka do str. 13 

https://anglictina-zsnova.webnode.cz/


anglický jazyk 
 

P. uč. Šolcová 
Upevňovat slovní zásobu ve školním sešitě: obličej, jídlo, místnosti 
v domě, sloveso like 
Výuková videa a hry na: 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 
 
P. uč. Hynková 
Učebnice: str. 41 – naučit se slovíčka (místnosti v domě) 
Pracovní sešit: vypracovat str. 40, 41 

prvouka 
 

Opakovat měsíce, roční období, hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 

 

3.A 

matematika 
 

Počítáme zpaměti: str. 14, 15, 16  
Početníček: str. 26 – 32 
                       Str. 23/ 3, 4, 5, 6 
Učebnice:      Str. 34 - 38 

český jazyk 
 

  Učebnice  Alter: str. 92 – 100 
  PS: str. 52 – 56 
         str. 75/ 2, 3, 4, 5 
   Písanka str. 4 - 7 
            

anglický jazyk 
 

Učebnice: str. 26, 30, 39/ překlad 
trénovat čtení jednoduchého anglického textu, komiksy učebnice  
Str. 31, 37,41 
zopakovat si dny v týdnu, počty 0 -20,10 -100,  
Slovníček: tělo, rodina, obličej, tvary slovesa have got, be 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida 
  

prvouka 
 

 Učebnice: str. 48 – 57 
 PS: str. 36 - 40 

 

 

 

https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida


3.B 

matematika 
 

Učebnice str. 25 – 27, ústně nebo pracovat s folií 
Počteníček str. 27, 43, 45 
Počítáme zpaměti str. 22 

český jazyk 
 

Učebnice str. 94 – 96, ústně nebo s folií 
Pracovní sešit str. 53 – 54 
Písanka str. 32 – 32 
Doporučené webové stránky: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s 

anglický jazyk 
 

Učebnice: str. 26, 30, 39/ překlad 
trénovat čtení jednoduchého anglického textu, komiksy učebnice  
Str. 31, 37,41 
zopakovat si dny v týdnu, počty 0 -20,10 - 100,  
Slovníček: tělo, rodina, obličej, tvary slovesa have got, be 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida 

prvouka 
 

Učebnice str. 46 - 47 
Pracovní sešit str. 34 - 35 

 

3.C 

matematika -Trénovat písemné + , -  ( příklady z učebnice str. 37 – 46), trénovat 
zaokrouhlování čísel na desítky a na stovky str. 32, 
 
-Pracovní sešit „Početníček“ – vypracovat str. 30, 31, 32, 33. 
 
-zopakovat si složené příklady př. (25:5) + (7. 8), procvičit si násobení a 
dělení.  
 

český jazyk 
 

-písanka str. 14, 15, 16. 
-naučit se vyjmenovaná slova po S, pracovní sešit str. 52, 53, 54, 55 
 
-učebnice ČJ – pravopisná cvičení,   – i,-y  po obojetných souhláskách 
(odůvodnit si doplněné  - i, -y) - ÚSTNĚ 
Str. 84 cv. 5a), str. 88 cv. 8,  str. 93 cv. 8, str. 95. 
 
-trénovat hlasité, plynulé čtení z čítanky. 
 
- naučit se báseň:  „Co všechno musí dělat jaro“ – čítanka str. 103  

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida


anglický jazyk 
 

-Zopakovat a upevnit si slovní zásobu k tématu: Tělo, oblečení a jídlo. 
 
- pracovní sešit str. 44, 45, 46, 47. 
 
-trénovat čtení jednoduchého anglického textu, komiksy z učebnice 
Str. 31, 37,41 
 
-zopakovat si dny v týdnu, počty 0 - 20, 10 -100,  
 
-zopakovat si slovní zásobu skrz poslech anglických písní. Odkazy na: 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ -  3.třída  

 

prvouka 
 

Učebnice do str. 53 
PS do str. 38, 39, 40 

 

4.A 

matematika 
 

Opakování učiva str. 52 – 56, učebnice č. 2 
počítání do 1 milionu, str. 3 – 5, učebnice, učebnice č. 3 
PS Početník – str. 16, 17, 30, 40 
PS Počítáme – str. 8, 13 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-
trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html 

 

český jazyk 
 

Rod ženský – vzory – učebnice do str. 92 
PS – do str. 8, 11/2, 12 
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho 

anglický jazyk 
 

Učebnice str. 28, 34, 38/ čtení a překlad 
Četba komiksu: str. 27, 31, 37, 41 
Slovíčka ve slovníčku: počasí, televizní pořady, sloveso -  have, be 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida 
 

zde najdete i gramatiku: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/gramatika/ 

vlastivěda  Velkomoravská říše – uč. str. 13 - 15 
Nové učivo - První Přemyslovci – uč. str. 16 - 17 
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida 
PS – str. 8, 10, 11 
 

https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/gramatika/
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida


přírodověda 
 

Park - učebnice – str.  54 - 57 
PS – str. 29 - 31 

 

4.B 

matematika 
 

Opakování učiva str. 58 díl č. 2 
počítání do 1 milionu díl. č. 3 str. 3, 4, 5 
PS poč – str. 30, 31, 32 
PS min – sl. D, E, F 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-
trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html 

 

český jazyk 
 

Podstatná jména – rod ženský – vzory – uč. do str. 92 
PS – do str. 11 
 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho 

anglický jazyk 
 

Učebnice str. 28, 34, 38/ čtení a překlad 
Četba komiksu: str. 27, 31, 37, 41 
Slovíčka ve slovníčku: počasí, televizní pořady, sloveso -  have, be 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida 
 
zde najdete i gramatiku: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/gramatika/ 

vlastivěda Opakování pravěk, Velkomoravská říše, 
Nové učivo - První Přemyslovci 
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida 
PS – str. 8, 10, 11 
 

přírodověda 
 

Učebnice – do str. 57 
PS – do str. 32 

 

5.A 

matematika 
 

Učebnice Str. 53, cv. 20 
                  Str. 55, cv. 4, 6, 9, 11, 12 
                  Str. 56, cv. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11   

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/gramatika/
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida


český jazyk 
 

Učebnice: str. 97, cv. 5 
                   str. 98, cv. 7(vypiš zájmena ve třech odstavcích) 
Prac. sešit: str. 16, cv.5 
                     str. 17, cv. 1 + a) b) 
                     str. 18, cv. 1,2,5,6,7         

anglický jazyk 
 

Skupina p.uč. Hynkové: učebnice str. 38/4 - vypracovat do sešitu 
                                           prac. sešit: str. 30/1,2,3 
                                                               str. 31/4, I can    
 
Skupina p.uč. Bučkové: učebnice str. 85 – přečíst si  
                                                                    „Mouse and country Mouse“,  
                                          str. 38 cv. 4 přepsat do školního sešitu 
 -pracovní sešit – str. 41 cv.4 , I can,  
                               str. 32 cv.2 , zopakovat si předložky místa a seznámit 
se s předložkami času 
-procvičit si a upevnit si slovní zásobu: PS str. 82 (My world) 
 

vlastivěda Učebnice str. 6-11 přečíst veškeré texty 
 Prac. sešit,  str. 6 - 9 

přírodověda 
 

Učebnice str. 61 
Prac. sešit str. 34/12, 14 
                   str. 35/16, 17, 18 
                   str. 36/19, 20   

 

 

5.B 

matematika 
 

Učebnice 
str. 40/1,4,5,6 
str. 41/7,10,11,13,14, 
vše do červeného sešitu 
str. 39/3,4,5,6 – do sešitu na geometrii 

český jazyk 
 

Pracovní sešit 
Str. 16/2., 3. 
       19/2. 
Učebnice 
Str. 110 – 112 (modré tabulky do ŠS) 
Pracovní sešit 
Str. 21 - 22 



anglický jazyk 
 

Učebnice str. 28, 30, 32 / četba, překlad 
Slovní zásoba: osobní věci, dny v týdnu, přivlastňovací zájmena, zvířecí 
mazlíčci, slovosled otázek se slovesy to have, to be 
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/ 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida   
zde najdete i gramatiku: https://anglictina-zsnova.webnode.cz/gramatika/ 

vlastivěda Učebnice 
Str. 6 – 11 
Pracovní sešit  
Str. 6 - 9 

přírodověda 
 

Učebnice str. 58-61 číst 
PS str. 34/12,14 
     str. 35/16,17,18 
     str. 36/19,21,22 

 

5.C 

matematika 
 

Učebnice str. 53/20, str.55/4,6,9,11,12, str. 56/1,2,3,4,7,9,11 
- vypracovat do sešitu 

český jazyk 
 

Mluvnice: učebnice str. 87/ žlutá tabulka – přečíst, zopakovat,  
str. 87/ 2a,b (b písemně vypracovat do malého pracovního sešitu) 
 
Literatura: báseň zpaměti (v sešitě) 
 
Sloh: dokončit příběh do slohového sešitu (začátek je nalepen v sešitě) 

anglický jazyk 
 

Učebnice:  str. 38/4 – vypracovat do sešitu 
Pracovní sešit: str. 30/1,2,3, str. 31/4, I can… 

vlastivěda Učebnice str. 6 – 9 
Pracovní sešit str. 4 - 7 

přírodověda 
 

Učebnice str. 58 -61 
PS str. 34/12,14 
     str. 35/16,17,18 
     str. 36/19,21,22  

 

https://anglictina-zsnova.webnode.cz/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida
https://anglictina-zsnova.webnode.cz/gramatika/

