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ČESKÝ JAZYK

zopakuji si koncovky podstatných jmen r.ž.

zopakuji si koncovky podstatných jmen r.stř.

U odkazů na koncovky podstatných jmen bude báječné, když zvládnete následující:                                                                                                      

1. Vyplním své jméno.                                                                                                                                                                                                      

2. Doplním i/ý ve cvičeních.                                                                                                                                                                                                              

3. Kliknu na políčko pod cvičeními „vyhodnotit“.                                                                                                                                                            

4. Cvičení se vyhodnotí, zvýrazní se případné chyby.                                                                                                                                        

5. Kliknu na políčko „tisk do PDF“ (na konci stránky vlevo dole) a uložím do počítače. Pak 

pošlu jako přílohu paní učitelce na Edookit do pátku 3.4.

napíšu do sešitu 8 vět, vyfotím a pošlu fotku paní učitelce do středy 1.4. Jak 

pomáhám na jaře na zahrádce? 

čtu každý den svoji knihu

místo čtení 3x týdně udělám Včelku (10 minut) modrá a červená cvičení.

  Týdenní plán
     30.3. - 3.4.

procvičím si infinitiv u sloves

vyluštím křížovku slovesný infinitiv

Najdu ve větě infinitiv (neurčitý tvar) slovesa. 

přečtu si dva žluté rámečky str. 86 

ústně si vyzkouším, zda jsem to pochopil/a str. 86/3 

doplním celou str. 24 
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Podle vlastní představy popišu svoje MĚSTO SNŮ - DREAM TOWN. V 

minimálně 10 větách napišu, co tam je a co tam není. Každá věta bude 

začínat slovy: There is/are nebo There isn´t (např. There is a big forest, There 

are two cinemas. There isn´t a train station). Pošlu na 

florian.zsdeblin@gmail.com.

ANGLICKÝ JAZYK  p.uč.Florián

ANGLICKÝ JAZYK  p.uč.Laušmanová

Rozumím anglickému videu

podívám se na https://www.youtube.com/watch?v=NfsCSV7fZS0

podívám se na https://www.youtube.com/watch?v=Wg0ZrNq12OI

podívám se na https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0

Tento týden nebudeme nic psát, ale zkusíme angličtinu co nejvíce poslouchat, 

pro učení i pro potěšení. Zkuste následující odkazy:

Opakuji si anglická slovíčka

najdu si https://www.learningchocolate.com/ 

V okénku kategory si vyberte nějaké téma. Pozor, celá stránka je v angličtině, 

ale vy si určitě poradíte. Na liště jsou vždy cvičení Match 1-3 (přiřazování), Fill 

in (doplňování) a Dictation (diktát), které si zkoušejte, až je splníte.

Pro začátek vám dávám pár tipů níže:

doplním https://www.learningchocolate.com/category/alphabetphonics 

doplním https://www.learningchocolate.com/category/numbers

doplním https://www.learningchocolate.com/content/classroom-instructions

Udělám si seznam témat, která jsem zvládl/a (např. Numbers 1, Numbers 2, 

...). 
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MATEMATIKA

podívám se na https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0

Najděte si klidně další, nevadí, když nebudete všemu rozumět, stačí pochytit 

aspoň část. Přeju příjemný poslech!

procvičím si písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku – level 01.

Vím, kdo to byl Jan Hus

 přečtu si str. 34-36 

NÁŠ SVĚT

Na číselné ose vyznačím správně čísla od -5 do 5

 vypočítám str. 25/1, 2, 4

vypočítám str. 26/5, 7, 8

vypočítám str. 27/9, 11

podívám se na video Jan Hus

podívám se na video Husité v boji za pravdu

procvičím si číselný obor 0–1 000, level 01

vyřeším dobrovolný úkol pro zájemce 25/3 a 27/10
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Informace pro rodiče: 

Vážení rodiče, mnohokrát vám děkuji za  zpětnou vazbu k týdenním plánům. Rozhodla jsem se, že v současné době 

distanční výuky poněkud přetvořím týdenní plán, aby byl pro děti přehlednější a mohly podle něj pracovat co nejvíce 

samy. Věřím, že Vám to usnadní práci. 

Milé děti, dnes už byste všichni měly mít v Edookitu svůj účet. Takže pokud nebudete něčemu rozumět, 

nebudete si s něčím vědět rady, budete potřebovat poradit, prosím, napište mi zprávu. Jsem tu od toho, 

abych vám pomohla. Tak jako se na mě obracíte v naší škole, můžete se na mě obrátit i nyní. Ráda vám 

poradím a pomohu, vždyť mě znáte :-). Taky budu ráda,  když mi své práce budete posílat vy sami přes 

Edookit jako přílohu. Když si nebudete vědět rady, zase mi napište a já vás navedu, ok? Nezapomínejte, že 

nejen vzděláním je člověk živ a tak choďte do přírody, zpívejte, malujte a dělejte všechno, co vás baví. 

HLAVNĚ ZŮSTAŇTE ZDRAVÍ!

S přáním co nejklidnějších dnů Vaše paní učitelka Katka Klímová

Moc děkuji všem rodičům, kteří se zapojili do výzvy ŠIJEME ROUŠKY. Podařilo se nám s Vaší pomocí ušít a předat téměř 

3000 roušek. Děkujeme. 

vyřeším kvíz na Edokitu: Lucemburkové (k dispozici od středy 1.4.)

podívám se na video Husité proti všem

vyluštím kvíz České země v době husitské

Stránka 4

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&feature=emb_logo
http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/10/historie6.htm
http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/10/historie6.htm
http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/10/historie6.htm
http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/10/historie6.htm
http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/10/historie6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&feature=emb_logo
http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/10/historie6.htm

