
 

 

 

 
TÝDENNÍ PLÁN 28.týden 

                                     16.3. – 20.3. 

ČESKÝ JAZYK Procvičování vyjmenovaných slov.  
Práce v pracovním sešitě: strana 52 až 54 (pokud někomu chybí některá 
cvičení z předchozích stran, tak si je průběžně také dokončí). 
Online procvičování: zadané domácí úkoly na portále 
https://www.umimeto.org/ 
Televizní vysílání: volné téma (kritéria stejná, jako v minulém plánu). 
Přepis textu (viz. třetí strana týdenního plánu) 
 

ANGLICKÝ JAZYK Skupina p.uč. Laušmanové: 
1. Procvičování na umimeto ( https://www.umimeto.org/ ), přihlášení 

pod svým přihlašovacím jménem ke třídě, která má název: Deblín 
Lau3. Heslo, které zadáte: Lau 3 - s mezerou, bez mezery byste byli 
ve třídě čtvrťáků. Máte tam zadány úkoly. 

2. Podívejte se na video 
https://www.youtube.com/watch?v=CNJF0Rs1mHE  pro zopakování 
částí domu. 

3. Vyrobte na tvrdý papír projekt o sobě, s ilustracemi či fotkami, 
pokud chcete. Napište o sobě: Co umíte a neumíte (I can sing, 
cook...I can´t swim...), co máte a nemáte rádi (I like/I don´t t like), 
kolik je vám let, odkud jste, co máte za zvířata (I have a dog...), co 
nemáte, co máte ve svém pokoji ( In my room I have  blue bed...), 
jaká je vaše oblíbená barva/zvíře/hračka...(My favourite animal is...). 
 

Projekt si vložte do učebnice a přineste mi do školy, až se uvidíme. Přeju 
krásné tvoření. Martina Laušmanová 

Skupina p. uč. Floriána: 
Happy Street 1 Unit 6 Greg´s flat. Učebnice str. 45, přečti si a přelož dopis od 
Grega. Odpověz si na otázky pod dopisem. Dále na volný list papíru napiš 
podobný dopis, ve kterém popíšeš svůj pokoj a hračky.  
Happy Street 1 Unit 6 Greg´s flat. Pracovní sešit str. 50, cvičení 2. Přečti si a 
přelož popis obrázku a vybarvi věci dle popisu. 
 
Opakuj si slovíčka 1 až 6. lekce.    
 
Přejdi na internetové stránky Happy Street 1 a udělej si všechny disciplíny 
lekce Unit 1. 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs   
Pod pojmem disciplíny je míněno: Games, Picture dictionary, Songs, Tests, 
.... 

MATEMATIKA Témata: stovková tabulka, rýsování kružnice, trojciferná čísla, malá 
násobilka. 

1. Učebnice str. 73 (cv.1,2,3 – přiblížení práce se stovkovou tabulkou), 
pracovní sešit 19, cvičení 1 a 2 (navazuje na práci v učebnici-viz 
výše),cvičení 3. 

https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/


 

 

2. Rýsování kružnic - pracovní sešit str.20, cv.1,2 (místo v pracovním 
sešitě není dostačující, proto doporučuji rýsovat zvlášť na samotný 
list papíru, který si děti do pracovního sešitu vlepí- úkol je obtížný, 
děti se s kružítkem učí zacházet, bude potřeba trpělivost a 

shovívavost😊). 
3. Dokončení strany 20 (cvičení 3), strana 21(cvičení 7, ostatní cvičení-

4,5,6 jsou nepovinné). 
4. Libovolné procvičování online, plus úkoly zadané na portále 

https://www.umimeto.org/ .  
 

NÁŠ SVĚT 1. Učebnice-pročtení strany 54 a 55, shlédnutí prvních 4 dílů pořadu 
„Dějiny udatného českého národa“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgX
mL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=1). 

2. Zápisek do sešitu Náš svět (nadpis např. První lidé). Děti si napíší pár 
vět PSACÍM PÍSMEM k pravěku (mohou se pokusit vypsat z učebnice 
ze str. 53 nebo mohou čerpat informace z pořadů Dějin udatného 
národa, z internetu atd.), přimalují obrázek. Pozn.) Děti si zápisek 
píší pro sebe, učí se vybírat důležité informace, naspanému zápisku 
by měli rozumět). 

 

 
DALŠÍ INFORMACE: 

 
V úvodu týdne prosím, aby si děti poctivě zapsaly cíle do žákovského deníku, 
které si v závěru týdne vždy vyhodnotí.  
Děti si mohou stanovit sami své cíle, vycházející z týdenního plánu.  
Přikládám však návrh, kdyby nevěděly.. 
ČJ - Kdykoliv něco píši, používám psací písmo.  
M - Umím se orientovat ve stovkové tabulce. 
NSV - Napíši si zápisek do sešitu k pravěku. 
AJ- Splním úkol zadaný na „umíme to“.  
 
 
MATEMATIKA: Pokud si nebudete vědět rady s některým učivem 
v pracovním sešitě, může Vám pomoci učebnice, kde jsou některá podpůrná 
cvičení (odkazy na strany v učebnici naleznete vždy na levém spodním okraji 
strany pracovního sešitu).  
Na internetu procvičujte zejména násobení.      
 
ČEŠTINA: Prosím, aby děti co nejvíce psaly psacím písmem a aby pravidelně 
četly. Pokud u sebe mají deníky, mohou si opět jednotlivé dny zapisovat 
formou kroniky. U procvičování online se zaměřte na vyjmenovaná slova.                   
 
Přejeme Vám hezké dny, Jana Šnévajsová a Verča Pavlíčková 
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PŘEPIS TEXTU 

Abychom dnes rozdělali oheň, nepotřebujeme třít o sebe suchým dřevem, není 

nutné křesat jiskry tlučením kamenů a nemusíme ani mít po ruce lupu. Stačí 

k tomu malá krabička, v níž se ukývají zápalky (neboli sirky). S jejich pomocí 

získáme oheň kdykoliv a kdekoliv a ihned a zapálíme tak oheň v krbu, táborák i 

svíčku. 

 


