
 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 
32.týden 

14.4. – 17.4. 

 

PŘEDMĚT 
+ CÍLE 

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

HOTOVO 

(můžeš si udělat✓) 
ČESKÝ JAZYK 
 
Cíle:   
Pracuji se slovesy. 
 
 
Napíšu Tv vysílání 
formou komiksu. 

 

1. V pracovním sešitě vypracuji stranu 59 (slovesa). 
 
 

2. Napíšu Tv vysílání - Příběh formou KOMIKSU (mohu vytvořit 
buď skutečný příběh „Jak jsem prožil/prožila Velikonoce“ nebo 
si vymyslím vlastní smyšlený Velikonoční příběh. Paní učitelka 
pak může hádat, zda se jedná v mém komiksu o skutečnost nebo 

je to smyšlený příběh😊.  

- (1.) Vypracuji do  
pracovního  
sešitu. 

 
 

- (2.) Napíšu do  
      sešitu a pošlu  

edookitem . 

Anglický jazyk: 
 
Cíl: Povídám si o 
Velikonocích s paní 
učitelkou. 
 

Skupina p.uč. Laušmanové: 
 

1. V úterý od 10:00 proběhne Skype hodina. Budeme si povídat o 
Velikonocích. 

2. Udělejte si velikonoční cvičení na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/megs-egg-hunt 
a poslechněte si písničku o Easter bunnies - Velikonočních 
zajíčcích. 

 
- (1) Uskutečním  
      hovor s paní  

učitelkou  
přes skype. 

- (2) uskutečním  
dle pokynů  
na internetu. 

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

Skupina p. uč. Floriána: 

Milé děti. Protože máme velikonoční pondělí, tak si zazpíváme 
velikonoční písničku Easter Bunny Song (Velikonoční králičí 
píseň). Přejděte na internetovou 
stránku https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc a 
pusťte si písničku. 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) 
a napište mi anglicky, jaké barvy jste použili (red, yellow, ..). 

 

 
 

- Zazpívám si  
nahlas písníčku. 

- Namaluji deseti- 
barevné vajíčko  
s popisem barev  
a pošlu panu 
 učiteli na email: 

florian.zsdeblin@gmail.com 

MATEMATIKA 
Cíle: 
 

 

- Pracovní sešit str.32 (celá strana, jen cv. 4 je dobrovolné), 
str.33(cv.3), str.34 (celá). 
 

- Vyřeším tuto slovní úlohu: Z jedné sazenice jahodníku maminka 
odřezala na podzim 3 šlahouny. Kolik nových sazenic získala z 
deseti rostlin jahodníku, pokud měly všechny vždy tři šlahouny? 
 

- (1.) Vypracuji  
v pracovním  
sešitě. 

 
- (2.)  

Vyřeším ústně. 
 
 

https://en.islcollective.com/video-lessons/megs-egg-hunt
https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Vymyslím výstaviště pro své spolužáky (s dvaceti okny, napovím 
3 až 4 čísla). 

 

- Napíšu  
             na papírek,  
             budu jej 
             potřebovat 
             při skype hovoru. 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: Zajímám se o 
svět rostlin. 
 

(1.) Shlédnu úvodní video k novému tématu ROSTLINY: 
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

 
(2.) Najdu a podrobně prozkoumám nějakou rostlinu (bude potřeba 

ji celou i s kořínky vytrhnout). O této rostlině popřemýšlím. Má 
tato rostlina něco podobného s lidským tělem? Co máme 
společného, co má jinak? Své myšlenky zapíšu do sešitu „Náš 
svět“, rostlinu mohu buď do sešitu překreslit, nebo po vylisování 
vlepím ke své úvaze. 

 
(3.) Mohu si vyrobit tulipán z papíru podle video návodu: 

https://www.jaksetodela.cz/video/2928/tulipan-z-papiru-origami-tulipan-
papirovy-tulipan 

- (1.) Shlédnu  
video. 
 

- (2.) Najdu, 
prozkoumám,  
pouvažuji. 
napíšu do 
sešitu. 
 

- (3.) Shlédnu  
video, vyrobím. 

DALŠÍ INFORMACE: V příštím týdnu se těším na uskutečnění online spojení s dětmi přes 
skype (zřejmě čtvrtek, ještě upřesním edookitem).  
 
První hovor bude zkouškový, kdo se připojí, ten s připojí. Asi si toho 
budeme chtít sdělit více spíše neformálně. Pak bych ráda postupně 
uskutečňovala video hovory už zaměřené výukově, po menších 
skupinkách. 
 
Účast na veškerých skype hovorech a online výuce je dobrovolná a ryze 
na Vašich možnostech. 
 
Užívejte jara a Velikonoc, Jana Šnévajsová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.jaksetodela.cz/video/2928/tulipan-z-papiru-origami-tulipan-papirovy-tulipan
https://www.jaksetodela.cz/video/2928/tulipan-z-papiru-origami-tulipan-papirovy-tulipan

