
 

 
TÝDENNÍ PLÁN 

30.týden 
30.3. – 3.4. 

 

PŘEDMĚT 
+ CÍLE 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíšu 

HOTOVO 

(můžeš si udělat✓) 

ČESKÝ JAZYK 
 
Cíle: 

- Vím, co jsou to 
zájmena. 

 
- Rozlišuji zájmena 

osobní, 
ukazovací a 
tázací. 

 
- Procvičím si 

vyjmenovaná 
slova po L. 

 
1. Procvičím si přídavná jména: 

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_029 
 
 

2. V pracovním sešitě vypracuji stranu 57- zájmena 
Toto učivo mohu dále procvičovat na těchto odkazech: 
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm 
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena2.htm 
 

3. Mohu si procvičit vyjmenovaná slova: 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-
jazyk/4.rocnik/l/VSpoL5.htm (vyjmenovaná slova po L) 
 

4. Napíši Tv vysílání (šest vět a obrázek)- téma týkající se 
starověkého Egypta (pyramidy, život faraonů, …) inspirace 
v předmětu „náš svět“(viz níže). 

  
- (1.) Vyplním online 

cvičení, případně 
vyhodnocené pošlu 
edookitem. 
 

- (2.) Vypracuji 
cvičení v pracovním 
sešitě, případně si 
vyzkouším online 
cvičení. 
 

- (3.) Procvičuji 
online  
 

- (4.) Napíšu do 
sešitu, vyfotím (či 
oskenuji), pošlu. 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíle(Lau): 
 

- Pojmenovávám 
věci kolem sebe. 

 
- Naučím se 

pojmenovat  3 
další věci. 

 
- Mluvím nahlas. 

 
 
 
 
 
 
Cíl(Flo): 
 

- Procvičuji si 
počítání. 

Skupina p.uč. Laušmanové: 
1. Projdu se po domě a pojmenuji všechny věci, které umím 

pojmenovat. Vezmu s sebou maminku či tatínka a ukážu jim, co 
umím říct. Popíšu, které z věcí mám rád/a a které ne a jakou mají 
barvu. Potom půjdu ven do přírody či na zahradu a budu 
pokračovat. Tři věci, které jsem neuměl/a říct, si zjistím a naučím 
se je. 

2. Poslechnu si pak jakoukoli super simple song na youtube a 
zazpívejte si anglicky. (Učili jsme se třeba 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk ) 

  
Angličtina se musí hlavně mluvit nahlas, tak to tento týden zkoušejte. 
Přeju vám hezké chvíle s angličtinou. 
Vaše paní učitelka Martina 
 

- (1.) Uskutečním, 
umím pojmenovat 3 
věci, jejichž anglický 
název jsem neznal. 

 
 

- (2.) Poslouchám a 
zpívám. 

 
 

- (3.) Mluvím anglicky 
nahlas. 

Skupina p. uč. Floriána: 
1. Načtu si internetovou stránku 

https://www.learningchocolate.com/  
a) V okénku „kategory“ vyberu nejdříve Numbers 1 a potom 
Numbers 
https://www.learningchocolate.com/content/numbers-1 
https://www.learningchocolate.com/content/numbers-2 
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 . 

 

 Na liště je vždy několik cvičení (Match 1-3, Fill in, Dictation), které 
zkouším splnit.  
b) Pak přejdu na „Counting Things“ (počítání věcí) a také si 
udělám všechna cvičení. 
https://www.learningchocolate.com/content/counting-things 
 

2. Na internetových stránkách Happy Street 1 si vyzkouším všechny 
disciplíny lekce Unit 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLang
uage=cs (pod pojmem disciplíny je míněno: Games, Picture 
dictionary, Songs, Tests, ...) 

 
 
 
- (1.) Vyplním online 

cvičení. 
 
 

- (2.) Procvičuji 
online různé 
disciplíny. 

MATEMATIKA 
 
Cíle: 
 

- Zopakuji si 
přednost 
násobení a 
dělení. 

 
- Zdokonaluji se ve 

znalosti 
násobilky. 

1. Vyřeším v pracovním sešitě:  
-str.26-cv.8,10,11 (cv. 9 je dobrovolné) 
-str.27-cv.14 a 15 
-str.28-cv.4 (cv.2 je dobrovolné) 
-str.29-cv.7(cv.5 je dobrovolné)  
 

2. Vypočítám v učebnici dle zadání cv.6 na str.81 
 

        3.  Dále můžu procvičovat online: 
https://www.umimeto.org/ (zadaný úkol) 
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zavorky2.htm 

- (1.) Vypracuji 
zadaná cvičení v PS. 
 

- (2.) Vypočítám na 
přes průhlednou 
fólii, nebo na 
papír,řeknu 
někomu v 
domácnosti, co 
jsem vypozoroval. 
 

- (3.) Procvičuji 
online. 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: 

- Dozvím se více o 
starověkém 
Egyptě a roli židů 
v něm. 

 

1. Pročtu si (sám nebo s pomocí druhého) učebnici na straně 58 a 
59. 

2. K pochopení této doby mi pomůže shlédnout pořad Kompas 
času-Starověký Egypt, 1. a 2.díl: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg 
https://www.youtube.com/watch?v=WFwLnYiWzZU  
 
Je možné shlédnout celovečerní film pro děti, dostupný na youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&t=2s).  

- (1.) Přečtu si. 
 

- (2.) Shlédnu odkazy. 
 

- (3.) Povyprávím si s 
někým z rodiny o 
tomto období. 

DALŠÍ INFORMACE: Milí rodiče a milé děti,  
 
mírně jsme obměnili formu psaní týdenních plánu. Snad je vše přehledné 
a jasné. V případě dotazů se na mne opět obracejte přes edookit. 
 
Za zasílání vyhotovených prací budu ráda, není však podmínkou (velmi 
děkuji za Vámi doposud zaslané!). Záleží na Vašich možnostech. 
 
Dobrovolný úkol pro malíře: 
Milé děti, pokud jste shlédly druhý díl pořadu „Kompas času“, dozvěděly 
jste se více o Egyptských malbách. Můžete se pokusit namalovat podobný 
obrázek. Budete-li chtít se se mnou podělit o Vaše díla, můžete mi 
elektronicky také zaslat.  
 
Mějte se co nejlépe to jde a přeji mnoho zdaru! Jana Šnévajsová 
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