
Plán učiva 
3. B 

1. 6. - 5. 6. 2020     

Český jazyk Co už víme o slovesech 

● uč. str. 114, PS str. 72 
Slovesa, podstatná jména- opakování 

● uč. str. 116-117, PS str. 73 
Čtení: čítanka str. 117-119 

Anglický jazyk PRK - Unit 8 - measuring, penfriend, Colin in Computer 

ARO - 1.Učebnice str. 60 Estemating and measuring – prezentace 
slovíčka, odkaz, PS str.75 – video 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/H
appy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs
&mode=hub 

2.Letter – učebnice str. 61, čtení – odkaz, PS str.76 

3. PS do str.78 

Matematika Numerace do 1000 

● uč. str. 146-147 
Geometrie: konstrukce trojúhelníku 

● uč. str. 149 

Svět kolem nás Vnitřní ústrojí člověka 

● uč. str. 68, PS str.61 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Barevný lev 
http://vytvarne-namety.cz/index.php/78-abstrakce/127-
barevny-lev  

HV Lojza a Líza, opakování písní 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://vytvarne-namety.cz/index.php/78-abstrakce/127-barevny-lev
http://vytvarne-namety.cz/index.php/78-abstrakce/127-barevny-lev


TV  

Člověk a svět práce Foukací auta - práce zadána na měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. - 29. 5. 2020 

Český jazyk Časování sloves 

● uč. str.110-111 
Zvratná slovesa 

● uč. str. 112 
Infinitiv sloves 

● uč. str.113 
● PS str. 71 

Čtení- čítanka str.112-115 

Anglický jazyk PRK - Unit 8 - in the playground, clothes, smallxbig, measuring 

Aro - Unit 8, lasson3 song 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants
_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?cc=cz&selLa
nguage=cs  

PS str. 72-73 

Matematika Procvičování učiva 

● PS str.29-30 
● uč. str. 144/4,5,6,7- do sešitu 
● uč. str. 145/12,14- do sešitu + tři libovolné slovní příklady 

z této strany 

Svět kolem nás Pečujeme o své zdraví 

● uč. str. 67 
Sestav si a zapiš, příp. i nakresli, svůj  jídelníček alespoň na tři 
dny. Dbej na dodržování zásad zdravého stravování. 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV Bohuslav Martinů - Otvírání studánek 
https://www.youtube.com/watch?v=qVb889rRSlk  

TV  

Člověk a svět práce Foukací auta. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song2?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=qVb889rRSlk


18. - 22. 5. 2020       

Český jazyk Slovesa- čas, osoba, číslo 

● uč. str.106-109 
● PS str. 68- 70 

Čtení- čítanka str. 108 - 111 

Anglický jazyk PRK - in the playground - úvod do osmé lekce 

ARO - Učebnice str. 57 - Story - čtení, slovíčka, PS str. 68,69 

Matematika Numerace do 1000 

● PS str. 26,28 
Jednotky času 

● uč. str. 143/1,3- ústně, 143/2- do sešitu 
● PS str. 27 

Geometrie: Kružnice, kruh- opakování 

● PS str. 26/11, 28/9,10 
● uč. str. 142- všechna cvičení z této strany do sešitu 

 

Svět kolem nás Jak rosteme a vyvíjíme se 

● uč. str. 65 
● PS str. 58 

Naše tělo 

● uč. str.66 
 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV Antonín Dvořák: Slovanské tance 

TV Posilovací a koordinační cvičení 

Člověk a svět práce kytička - práce je zadána na měsíc 

 



11. - 15. 5. 2020        

Český jazyk Co už víme o podstatných jménech, opakování 

● uč. str. 104-105 
● PS str. 66-67 

Slovní druhy- opakování 

Sloh: Barevný svět-vyprávění 

● uč. str. 105 
Čtení-čítanka str.104-107 

mimočítanková četba 

Anglický jazyk Aro - Unit 8 - Song I am muddy, Workbook p. 69, Story p. 57, 
workbook p. 70 

PRK - Unit 7 - Colin in Computerland, Sophie´s world. Dokončení 
sedmé lekce. 

Matematika Dělení mimo obor násobilek-procvičování 

● uč. str. 139/13,18-do sešitu+libovolný slovní příklad z této 
strany 

● uč. str. 140/22, 141-libovolné dva slovní příklady -do 
sešitu 

Dělení celku na části-procvičování 

● uč. str. 141/27,28 
Numerace v oboru do 1000 

● PS str. 25 

Svět kolem nás Naše zdraví 

Jak přicházíme na svět 

● uč. str. 64 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV Namaluj, rozkvetlý strom nebo stromy, vše co pro tebe, 
znamená květen. Zamysli se nad tím, proč se květnu říká 
květen. 

 

HV Bejvávalo, Až já pojedu přes ten les - kánon (video) 



TV Míčové hry 

Člověk a svět práce Dárek ke dni matek - práce je zadána na měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. - 7. 5. 2020       

Český jazyk Podstatná jména: rod, životnost, číslo, pád 

● uč. str. 99-103 
● PS str. 64-65 

Čtení: čítanka str. 102-103 

mimočítanková četba 

Anglický jazyk PRK - učebnice 52-53, PS 65-66 

ARO- Colin 7, PS str. 68 

Matematika Dělení mimo obor násobilek 

● uč. str. 137/1-ústně 
● uč. str. 137/2,5 do sešitu+libovolné dva slovní příklady 
● uč. str. 138/8- do sešitu 
● PS str. 23-24 

Dělení se zbytkem- opakování 

● uč. str. 138/11-do sešitu 
Geometrie: porovnávání úseček-opakování v PS 

Svět kolem nás Chráníme přírodu 

Ohrožené druhy rostlin 

● uč str. 62-63 
● PS str. 55-57 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV  

TV Hry s míčem 

Člověk a svět práce Dárek ke dni matek. 

 

 



27. - 30. 4. 2020               

Český jazyk Částice, citoslovce 

● uč. str. 94-95 
● PS str..62 

Opakování slovních druhů 

● PS str. 63 
Rod podstatných jmen 

● uč. str. 98-99 
● PS str. 64 

Sloh-popis oblíbené hračky 

● uč. str. 97 
Čtení- čítanka str. 98-101 

mimočítanková četba 

Anglický jazyk PRK - Unit7 - učebnice 50-51, pracovní sešit 62-64  

Aro - učebnice str. 53, Letter, PS str. 66 

Matematika Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem 

● uč. str. 133/ cv.3,4,5 
● uč. str. 134/7,12 
● PS str. 21-22 

Převody jednotek-opakování 

● uč. str. 134/9,10 
Zaokrouhlování- opakování 

● uč. str. 133/6 
Geometrie: trojúhelník, čtyřúhelník- opakování 

● PS str. 22/12 
 

Svět kolem nás Čím se živí živočichové 

● uč. str. 61 
● PS str. 54 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  



HV Opakování písní 

TV Cvičení rovnováhy a koordinace 

Člověk a svět práce recy oejsek (práce zadána na měsíc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.- 24. 4. 2020       

Český jazyk Příslovce, předložky, spojky 

● uč. str. 92-94 
● PS str. 60-61 

Čtení 

● čítanka str. 94-97 
● mimočítanková četba 

 

Anglický jazyk PRK -testík Unit 6, úvod Unit 7. 

Aro - Game - describing people p. 51, AB p. 62-63, looking at art, 
AB p. 64-65 

Matematika Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem 

uč. str. 130-132 

Procvičování písemného sčítání a odčítání 

Procvičování dělení se zbytkem 

Svět kolem nás Bezobratlí živočichové 

uč. str. 60 

PS str.52-53 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV Uhlíř, Svěrák - Narozeninová, Není nutno (opakování) 

TV  

Člověk a svět práce Recy pejsek z minulého týdne (práce zadána na měsíc). 

 

 

 



14. - 17. 4. 2020       

Český jazyk Číslovky, Slovesa 

● uč. str. 90-91 
● PS str. 58-59 

Opakování vyjmenovaných slov 

● PS str.48-49 
Čtení 

● čítanka str.90- 93 

Anglický jazyk PRK - Unit 6 - Colin in Computerland, Sophie´s world, dokončení 
lekce 

Aro  - Story p. 49, AB p. 60-61, Draw and describe your mum 

Matematika Opakování za 3. čtvrtletí: 

● PS str. 19-20 
Dělení násobků deseti jednocifernými čísly 

● uč. str. 128 
Geometrie: trojúhelník, čtyřúhelník 

uč. str. 135 

Svět kolem nás Stavba těla živočichů 

● uč. str.58-59 
● PS str.51 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV  

HV  

TV Cvičení rovnováhy a koordinace 

Člověk a svět práce Pejsek z papíru. 

 

 



6. - 8. 4. 2020        

Český jazyk Zájmena- osobní, ukazovací 

● uč. str. 90 
● PS str. 57 

Opakování vyjmenovaných slov 

Čtení: 

● čítanka str. 83- 89 
Sloh 

● Napiš postup vaření nebo pečení oblíbené velikonoční 
pochoutky 

Anglický jazyk Aro - In the street - song, vocabulary 
Prk - Unit 6 - rooms in the house, furniture, on/in/under 

Matematika Numerace do 1000- procvičování 

● PS str.17-18 

Svět kolem nás Tradice a svátky- Velikonoce 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC 

VV velikonoční vejce 

● nakresli veliké vejce 
● ozdob různými vzory 
● velikost vejce alespoň A5 

HV Dobrú noc, má milá, hudební nástroje - housle 

TV Cvičení rovnováhy  koordinace těla 

Člověk a svět práce Přírodní barvení vajíček. 

 

 

 



30. 3. – 3. 4. 2020 
Český jazyk Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, zájmena 

uč. str.85- 90 
PS str.55- 57 
Procvičování vyjmenovaných slov- PS 
Sloh- vyprávění na téma Radost 
Čtení- čítanka po str. 93 
           mimočítanková četba 

Anglický jazyk 6.lekce – slovní zásoba, tajenka, under/in/on, hra s otázkami (PRK) 
 
Angličtina 3.B (ARO) 

1. Colin – Story 2 – The Gold Robber - učebnice str. 46, číst, 

vypsat si slovíčka: postcard, another, golden, eagle, robber, 

follow, lovely 

2. The model village – učebnice str. 47 – číst, vypsat si slvíčka 

village, England, river, bridge, hear, church 

3. Pracovní sešit str. 57,58, křížovka na opakování slovíček 6. 

Lekce 

 

Matematika Dělení se zbytkem 
Násobení a dělení násobků deseti 
G: Přenášení úseček, úsečky shodné 
     Porovnávání úseček, střed úsečky 
uč. str. 120-129 
PS: 16-18 

Svět kolem nás Společné znaky živočichů 
uč. str. 56-57 
PS str.51 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 

VV •  

HV •  

TV •  

Člověk a svět práce Skládání z papíru – rybička 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakaláři 

 

 

 



23. 3. – 27. 3. 2020 
Český jazyk • ČJ: uč. str. 82-87 

• PS: 48 - 49, pak přeskočit na str.55 

• sešit Slovní druhy: str. 3-10 

• Čítanka po str. 87 

• Písanka: dopsat 1. díl 

Anglický jazyk (ARO) 
1.Old castle and modern house – str. 44, pojmenovat věci 
na obrázcích, říkat, co se mi líbí, pojmenovat věci ve svém 
pokoji, např.: a big vase, a white table … 
2. Letter from Greg – číst str. 45, zapsat slovo bunk bed – 
palanda, pracovní sešit 56/1 
3. Pracovní sešit 56/2, napsat dopis o svém pokoji podle str. 
44(učebnice), podle možnosti poslat 

 
(PRK)  - Dokončení 5.lekce, úvod šesté lekce. 

Matematika • uč. str. 114 - 123-vybrat cvičení na procvičování podle 
potřeb každého dítěte 

• Geometrie: Přenášení a porovnávání úseček 

• PS str. 13-18 

• Sešit geometrie  do str. 19 

Svět kolem nás • uč. do str. 55 

• do str. 50 

PRÁCE JE ZADANÁ NA MĚSÍC. 
VV  

HV Co je to opera – divadlo, kde se místo mluvení zpívá, Youtube – 
Svěrák - Budulínek 

TV Individuální příprava pro zlepšení pohybových schopností a 
dovedností 

Člověk a svět práce skládání z papíru – žába 
 

TK – každodenní zápis do třídní knihy – program Bakalář 

 


