
Náhradní učební plán na období od 14. 4. – 24. 4. 2020 

1. A 1. B 2. B 3 B 4.A 4.B 5.A 5. B
ČJ Čtení: čítanka 

str. 89 – 92
(písmenko „ř“)
Psaní: písanka 
str. 17-21

Čtení: čítanka 
str. 79 - 82

Psaní: na cvičný 
papír opis str. 
103

Čtení: čítanka 
str. 93 - 95
procvičovat 
hlasité čtení 

Psaní: písanka 
str. 80 – 83 + na 
cvičný papír 
nácvik psaní 
písmenka „f“

procvičování 
psaní podle 
čítanky str. 120-
129 podle 
vlastního výběru

Čtení: čítanka 
str. 78 – 80
pokračovat v 
doplňkové četbě 
Honzíkova cesta 
– kapitola 
„Honzíkův sen“

psaní: písanka 
str. 81 - 83

Práce s učebnicí 
str. 97 - 98, 

pracovní sešit 
str. 57 - 58 

Práce s učebnicí 
str. 59 – 62

pracovní sešit 
str. 13 

Přídavná jména -
druhy přídavných
jmen (podrobné 
informace  a PL 
v e-mailu)

literatura: 
čtenářské bingo: 
čtení knihy za 
duben

vyjmenovaná 
slova po M – 
pokračovat 
učebnice str. 63-
66

hlasité čtení dle 
vlastního výběru

M Procvičovat 
sčítání a odčítání
do 15
PS 32 - 35

procvičování viz 
pracovní list v 
příloze

Opakování: 
číselná řada do 
5, sčítání do 5

procvičování viz 
pracovní list v 
příloze

Cvičení v 
učebnici na str. 
28 (první dvě 
cvičení) + na str. 
29 (poslední 
cvičení na této 
straně)

ústně: slovní 
úlohy na str. 30

Práce s učebnicí 
na str. 33/cv. 7, 8
str. 34//cv. 1 – 5
str. 35/ cv. 7

Práce s učebnicí 
str. 51 - 54, prac.
sešit str. 36 - 39 

Práce s učebnicí 
str. 59 - 64 
(násobilka 4), 
prac. sešit 
pokračovat 
násobilkou 4 

Zlomky – 
porovnávání 
zlomků, slovní 
úlohy
(podrobné 
informace  a PL 
v e-mailu)

- dělení v oboru 
násobilek 4, 5 – 
učebnice str. 49, 
50, 54, 55
- jednotky času – 
den, hodina, 
minuta – 
učebnice str. 51-
53
- opakovat 
písemné sčítání a
odčítání v oboru 
do 1000 + 
zkoušky 
správnosti

PRV Tematický celek 
„Chráníme naší 
planetu“ 

třídění odpadu 
(viz pracovní list)

Tematický celek 
„Chráníme naší 
planetu“ 

třídění odpadu 
(viz pracovní list)

Tematický celek 
„Chráníme naší 
planetu“ 

třídění odpadu 
(viz pracovní list)

Tematický celek 
„Chráníme naší 
planetu“ 

třídění odpadu 
(viz pracovní list)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx



PŘ xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Dopracovat 
předchozí úkoly 
+ opakovat

Dopracovat 
předchozí úkoly 
+ opakovat

Lidské tělo, srdce
a oběhová 
soustava
(podrobné 
informace  a PL 
v e-mailu)

- Co je hmotnost -
gram, kilogram, 
tuna -  učebnice 
str. 49-50
- váhy a vážení
- otázky v 
modrém rámečku
– učebnice str. 50
- cvičení z 
pracovního listu 
(viz PL v příloze)

VL xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Dopracovat 
předchozí úkoly 
+ opakovat

Práce s učebnicí 
str. 28 

Z-Česká 
republika v 
Evropě, evropské
státy (podrobné 
informace  v e-
mailu)
D – 2. světová 
válka (podrobné 
informace  a PL 
v e-mailu)

Česká republika –
přírodní 
podmínky
(viz PL v příloze)
- opakovat vše 
dle sešitu

A xxxxxx xxxxxx xxxxxx opakovat slovní 
zásobu, 
procvičovat 
probrané učivo

Opakovat 
dosavadní slovní 
zásobu (viz 
slovník na konci 
učebnice)

Opakovat 
dosavadní slovní 
zásobu (viz 
slovník na konci 
učebnice)

Opakovat 
dosavadní slovní 
zásobu (viz 
slovník na konci 
učebnice)

Opakovat 
dosavadní slovní 
zásobu (viz 
slovník na konci 
učebnice)

Užitečné odkazy na procvičování učiva:

www.detskestranky.cz

www.naucsecist.cz

www.naucsepocitat.cz

www.naucsepsat.cz

Doporučujeme sledovat vysílání České televize pořad „UčíTelka“ a vysílání Českého rozhlasu „Rádio Junior“

http://www.naucsepsat.cz/
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/
http://www.detskestranky.cz/

