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  Týdenní plán
     13.4. - 17.4.

Poznám zvratné sloveso

ČESKÝ JAZYK

přečtu si str. 88/žlutý a modrý rámeček

doplním na folii a podtrhnu zvratná slovesa str. 88/3. Zkontroluji si. Kontrolu najdu v pátek v Edookitu.

str. 25/1, 1a). Zkontroluji si v PS zezadu str. 6.

Velikonoční příběh. Napíšu tentokrát minimálně 8 vět na počítači a pošlu paní učitelce do pátku 17.4.                                      

Kritéria hodnocení: první 2 věty budou úvod do příběhu, nejméně 5 vět hlavní děj - co se vlastně stane, 1 věta závěr - jak to 

celé dopadlo.

procvičuji vzory podstatných jmen v křížovce

procvičuji koncovky podstatných jmen

čtu každý den svoji knihu
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ANGLICKÝ JAZYK  p.uč.Florián

Naučím se jednoduchou anglickou velikonoční písničku a procvičím si znalosti v oblasti 

barev 

Milé děti. Protože máme velikonoční pondělí, tak si zazpívám velikonoční písničku Ten Bunnies Counting Song (Deseti 

králičí počítací píseň). 

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

Přejděte na internetovou stránku https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 a pusťte si písničku. Je opravdu 

jednoduchá. Sledujte text, který se zobrazuje a zkoušejte zpívat. Co neznáte, najděte si ve slovníku.

Až si zvesela zaspíváte, tak mi namalujte velikonoční desetibarevné vajíčko (Easter ten-colored egg) nebo desetibarevného 

velikonočního králíka (Easter ten-colored bunny) a napište mi anglicky, jaké barvy jste použili (red, yellow, ..). Celé pošlete na 

email: florian.zsdeblin@gmail.com

ANGLICKÝ JAZYK  p.uč.Laušmanová

Zopakuji si popis člověka

Vypracuji úkoly na umímeanglicky.cz
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Namaluji trpaslíka nebo příšerku, popíšu jeho vzhled ve větách. Obrázek i s textem vyfotím a pošlu vyučující.

Zapíšu zvířátkovou rovnici pomocí X a Y.

namaluji a vypočítám do sešitu 87/20 a)

vypočítám str. 30/10, 11

vyřeším dobrovolný úkol pro zájemce 87/20 b), c), d), e)

Připojím se v úterý v 9 na Skype, tam svůj obrázek ukažu a popišu. Budeme tam procvičovat popisování lidí. 

MATEMATIKA

zahraji si Násobilkové obdélníky s neposedy

vypracuji úkol na umimematiku.cz (kdo už má 4 štíty, udělá na hvězdičku)
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podívám se na video Astronomové na dvoře Rudolfa II

podívám se na video Bílá hora 

podívám se na video Poprava sedmadvaceti českých pánů

podívám se na video Rudolf II.

podívám se na video Podnikavá šlechta

vyřeším 2 křížovky a její tajenky pošlu paní učitelce Edookitem. Křížovky najdu společně s týdenním plánem v Edookitu.

NÁŠ SVĚT

Řeknu 3 informace o císaři Rudolfu II.

 přečtu si str.41-44 

podívám se na video Nástup Habsburků 
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Na stránkách školy najdete nově příspěvek Jedenáctero pro děti a rodiče „když je škola zavřená“. Doporučuji ho vaší pozornosti, je tam několik zajímavých 

informací (doporučení), jak postupovat v současné situaci k domácí přípravě. 

Informace pro rodiče a děti: 

Moji milí, doufám, že jste si užili velikonoční svátky, i když letos byly poněkud netradiční. Už se moc těším na Vaše Velikonoční příběhy, které mi pošlete. 

Výsledky k příkladům z učebnice M najdete zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16CDZuMjRPz-

N_rxN0MDgwR_1BeSBYAC2gkd0izL6yRY/edit#gid=1838124826

V našem světě pomalu končíme s historií naší země a příště už se vrhneme na přírodu. Úkoly budou více praktické a budete se u nich pohybovat po zahradě a 

okolí vašeho bydliště :-). Kdo by měl zájem se historii věnovat i nadále, doporučuji na ČT Dějiny udatného národa českého nebo Dějepic. 

S přáním co nejklidnějších dnů Vaše paní učitelka Katka Klímová
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