
 

 

 

 
TÝDENNÍ PLÁN  

29.týden 
                                     23.3. – 27.3. 

ČESKÝ JAZYK Cíl: Seznámím se slovními druhy, blíže poznám přídavná jména. 
Slovní druhy – 

1. Seznámím se se všemi slovními druhy (viz příloha Prezentace-slovní 
druhy v edookitu nebo níže pod týdenním plánem.) 

2. Podstatná jména-vypracuji celou stranu 55 v pracovním sešitě, 
zahraji s někým hru „Město, jméno, zvíře, věc“. 

3. Procvičuji online:  
4. Přídavná jména - vypracuji stranu 56 v pracovním sešitě. 
5. Stále si procvičuji vyjmenovávaná slova: 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_002 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_003 
(u těchto odkazů 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. 

Projdu si tyto odkazy, vyplním cvičení:  
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/podstatna-
jmena/podstatnajmena1.htm 
https://www.umimeto.org/ 
Tento týden si napíšu diktát, který přinesu do školy (viz nejníže). 

ANGLICKÝ JAZYK Skupina p.uč. Laušmanové: 
Úkol 1: Vyzkouším stránku 
https://www.learningchocolate.com/content/numbers-2 
Na liště je vždy několik cvičení, které si zkusím splnit. 
https://www.learningchocolate.com/content/rooms 
 https://www.learningchocolate.com/content/classroom-commands 
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-instructions 
Úkol  2: Namaluji skřítka a popíšu jeho části těla. Až přijdu do školy, 
odevzdám. 
M 

Skupina p. uč. Floriána: 
Vyrobím na tvrdý papír formátu A3 (rodiče mi poradí) projekt o sobě, mohu 
doplnit ilustracemi či fotkami. Napíši o sobě: Jak se jmenuji, kolik je mi let, 
odkud jsem, co umím a neumím (I can sing, cook...I can´t swim...), co mám a 
nemám rád/a (I like/I don´t like), co mám za zvířata (I have a dog...), co 
nemám (I haven´t a ....), co mám ve svém pokoji ( In my room I have blue 
bed...), jaká je moje oblíbená barva/zvíře/hračka...(My favourite animal is...). 
Projekt přinesu do školy, až bude opět otevřená. Projekt ve škole 
odprezentuji. 
Stále si opakuji slovíčka 1 až 6. lekce.    
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Na internetových stránkách Happy Street 1 si udělám všechny disciplíny 
lekce Unit 2. 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs   
Pod pojmem disciplíny je míněno: Games, Picture dictionary, Songs, Tests, 
.... 

MATEMATIKA Cíl: Zlepším se v rychlosti násobení  a dělení. 
- Vypracuji v pracovním sešitě strany 22, 23, 24 (cvičení 5 na straně 23 

je dobrovolný úkol). Pak ještě vypočítám příklady ze cv.7 na straně 
25. 

- V učebnici se pokusím vyřešit cvičení 5 ze strany 77. 
- Procvičím si násobení a dělení v učebnici (str.76/cv.3 a str.78/cv.7). 
- V úvodu a na konci týdne si vyzkouším násobení a dělení na čas: 

http://matematika.hrou.cz/c/3.trida , 
http://matematika.hrou.cz/c/3.trida . 

 

NÁŠ SVĚT Cíl: Dozvím se více o vzniku zemědělství a jeho šíření Evropou. 
 

1. V učebnici si pročtu strany 56 a 57. 
2. Do sešitu si opíšu tyto otázky a odpovím na ně (píšu psacím písmem 

a odpovídám celou větou). 
a) V co se začali proměnovat lovci a sběrači? (jedenáctá věta na 

str.54) 
b) Ve kterých oblastech začalo vznikat první zemědělství a 

proč?(odpověď najdu v učebnici na straně 54 v prvních sedmi 
řádcích. 

c) Jaký veldi zemědělci život oproti lovcům? (poslední věta na 
str.54) 

 
Opakuji si online znalosti o lidském těle a výživě: 
https://www.wildova.cz/predmety/prvouka/3-rocnik-prv/ 
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_vyziva1.htm 
 

DALŠÍ INFORMACE: Pokud můžete doma skenovat nebo máte možnost vyfotit a vložit do 
počítače, budu ráda, pokud mi zašlete edookitem například napsaná 
televizní vysílání, případně přepis, napsaný diktát, atd.  
 
Je skvělé, že velká část dětí pracuje pilně na portále umíme to a plní zadané 
úkoly!:-) 
Prosím děti, které se prozatím nepřihlásily na portál umíme to ke své třídě, 
aby tak učinily. Pokud se Vám to nedaří, dejte mi tuto informaci vědět, abych 
Vám případně s přihlášením pomohla. 
 
Závěrem mám pro děti výtvarný úkol: Nekreslete obyčejnou tužkou (či 
uhlem-máte li doma) nějaký předmět z minulosti- ať už dávné či nedávné 
(blíže nespecifikuji, nechám na dětech a případně Vašich radách).  
 
Přeji zdárnou domácí výuku! Jana Šnévajsová 
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NAPIŠ JAKO DIKTÁT: 

  


