
Náhradní učební plán na období od 8. 6. – 19. 6. 2020  

 1. A 1. B 2. B 3 B 4.A 4.B 5.A 5. B 

ČJ Čtení: dočíst 
Slabikář  
 
Psaní: opsat na 
cvičný papír věty 
- modrý řádek 
str. 111 - 123 

Čtení: 
procvičování 
čtení (PL 
v příloze) 
 
 
Psaní: na cvičný 
papír opis str. 
110 - 111 

Čtení: 
procvičování 
čtení (PL 
v příloze) 
 
Psaní: 
procvičování 
psaní – opis  
(PL v příloze)   
 
 

Čtení: čítanka 
str. 97 – 103 
(nácvik písmena 
X) 
 
pokračovat v 
doplňkové četbě 
Honzíkova cesta 
– kapitola „Ve 
škole“ a „Za 
kocourem v lese“ 
 
psaní: přepis na 
cvičný papír  
str, 115 první 3 
sloupečky 
 
 

Práce s učebnicí 
str. 112 – 116, 
118 – 122, 125 - 
127 
 

pracovní sešit 

str. 65 - 70 

 

Práce učebnicí 
str. 67 - 77 
 

prac. sešit 

pokračovat 

 

Opakování: 
Slovesa – osoba, 
číslo, čas, 
způsob   
(podrobné 
informace  a PL  
v e-mailu) 
 
 

vlastní jména 
(učebnice str. 77-
79) 
 
opakovat 
vyjmenovaná 
slova 
 

hlasité čtení dle 
vlastního výběru 

M Procvičovat 
sčítání a odčítání  
PS 59 – 61 
 
 

Opakování: 
numerace v 
oboru 5 
PS 53 - 62 
 
 

Opakování:  
učebnice str. 40 
+ procvičovat 
slovní úlohy 
podle učebnice 
dle vlastního 
výběru  
 
 

– učebnice str. 
46/4,5 + 
49/1,2,3,4,5 
 
 
 

Nová uč. str 15 - 
27 
 

pracovní sešit 

str. 11 – 20 

 

geometrie str. 22 

- 29 

 

Práce s učebnicí 
str. 77 – 81 
(násobilka 8) 
 

 

prac. sešit 

pokračovat 

násobilka 8 

 

Souhrnné 
opakování učiva 
5. ročníku 
(podrobné 
informace  a PL  
v e-mailu) 

opakování učiva – 
učebnice str. 64-
67 
 
opakovat 
násobení a dělení 
 
opakovat písemné 
sčítání a odčítání 
v oboru do 1000 + 
zkoušky 
správnosti 
 

PRV Téma: LÉTO 
- Počasí 
- Bezpečné 

chování o 
prázdninách 
 

(PL v příloze) 
 

Téma: LÉTO 
- Počasí 
- Bezpečné 

chování o 
prázdninách 
 

(PL v příloze) 
 

Téma: LÉTO 
- Počasí 
- Bezpečné 

chování o 
prázdninách 

(PL v příloze) 
 
Letní činnosti: PS 
str. 40 – 42 
 
 

Téma: LÉTO 
- Počasí 
- Bezpečné 

chování o 
prázdninách 

(PL v příloze) 
 
PS str. 43, 44, 46 

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 



PŘ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Opakování učiva 
4. ročníku 
 

Opakování učiva 
4. ročníku 
 

Lidské tělo, 
opakování dosud 
probraného učiva 
(podrobné 
informace 
v e-mailu) 

Chráníme životní 
prosředí - 
učebnice str. 74-
77 
 
cvičení z 
pracovního listu – 
přiložený 
dokument 
 

VL xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Opakování učiva 
4. ročníku 
 

učebnice str. 34, 
35 + okopírované 
pracovní listy  

Z-Evropa: 
sousední státy: 
Slovensko, 
Německo, 
Rakousko(podro
bné informace  v 
e-mailu) 
D – Sametová 
revoluce 
(podrobné 
informace  
v e-mailu) 
 

Naše země v 
dávných dobách – 
Karel IV. 
 
pracovní list – 
přiložený 
dokument 
 
opakovat vše dle 
sešitu 
 

A xxxxxx xxxxxx xxxxxx opakovat slovní 
zásobu – barvy, 
čísla  

JUNE 
Slovní zásoba, 
opakování dosud 
probraného učiva 

JUNE 
Slovní zásoba, 
opakování dosud 
probraného učiva 

JUNE 
Slovní zásoba, 
opakování dosud 
probraného učiva  

JUNE 
Slovní zásoba, 
opakování dosud 
probraného učiva 

 


