
 TÝDENNÍ PLÁN 
34.týden 

27.4. – 30.4. 

 

PŘEDMĚT 
+ CÍLE 

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

HOTOVO 

(můžeš si udělat✓) 

ČESKÝ JAZYK 
 
Cíl: Připomenu si, co jsou to 
slova mnohoznačná, tvořím 
s těmito slovy věty. 

1. Shlédni toto video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE 

2. V pracovním sešitě vypracuj str. 61.  
 

3. Napiš nebo vytvoř na počítači televizní vysílání (tentokrát můžeš psát na 
počítači, vytvořit jako prezentaci nebo napiš do sešitu jako vždy). Vyber 
si téma, které tě zajímá, které tě baví. 
 

4. Připomeň si, co jsou to slova mnohoznačná: 
(https://www.youtube.com/watch?v=GW7sHpgqa8k ), pak splň tento 
úkol: 

Slova kořeny a list jsou slova mnohoznačná. Vymysli na každé slovo 2 věty tak, 
aby byl význam slova v každé z vět jiný. Např. půda: Na půdě máme spoustu 
harampádí. V půdě vyrašil drobný klíček hrachu. 
 

 
 
 
 

(1) Shlédnu video. 
 

(2) Vyplním cvičení v PS. 
 

 
(3) Napíšu nebo vytvořím na počítači 

Tv vysílání. 
 

(4) Tvořím věty, které napíšu do 
sešitu. 

https://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE
https://www.youtube.com/watch?v=GW7sHpgqa8k


ANGLICKÝ JAZYK 
Martina Laušmanová 
 
Cíl: Popíšu člověka. 

1. Namaluj dvě příšerky a popiš je.  
Např. He is tall and fat. He has got two legs. He has got black hair.  
 
2. Přijď v pondělí na Skype, kde si to procvičíme a dovysvětlíme. 

(1) Namaluji obrázek s popisky. 
 
 
(2) Mám ujasněno a procvičeno přes 
skype. 

ANGLICKÝ JAZYK 
Petr Florián 
 
Cíl: Naučím se základní 
pokyny (rozkazy) učitele a 
vyzkouším si je na rodičích 
nebo sourozencích.   

Milé děti, tento týden se na chvíli vrátíme do školy, a to tak, že si procvičíme 
rozkazy a pokyny učitele (Classroom Commands and Instructions). Využijeme k 
tomu oblíbenou internetovou stránku Learning Chocolate.  
 
1. Přejděte přímo na Classroom Commands  (Rozkazy učitele) 
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-commands   
a naučíme se (spíš zopakujeme) pět základních rozkazů učitele. 
Opakujte rozkazy nahlas. Udělejte všechna cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, 
Dictation).  
A protože je to velice jednoduché, tak si stejně udělejte ještě Classroom 
Instructions (Pokyny učitele) 
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-instructions   
Opakujte pokyny nahlas. Udělejte všechna cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, 
Dictation).   
 
2. Nyní znáš 14 rozkazů a pokynů učitele, tak si na něj zahraj. Nejdříve všechny 
pokyny někomu z rodiny řekni anglicky a pak je předveď (např. řekni "Sit down!" 
a sedni si). Následně zadávej pokyny opět anglicky a Tvůj zkoušený je předvede.   
 
3. Napiš mi alespoň 8 rozkazů a pokynů, které jsi se naučil a vyzkoušel. 

(1) Na dvou uvedených 
internetových odkazech se naučím a 
procvičím anglické pokyny učitele ve 
třídě.  

(2) Řeknu a předvedu někomu z 
rodiny tyto pokyny a pak je 
přezkouším.  

(3) Napíši alespoň 8 rozkazů a 
pokynů, které jsem se naučil a pošlu 
panu učiteli na 

email: florian.zsdeblin@gmail.com . 

 

https://www.learningchocolate.com/content/classroom-commands
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-instructions
mailto:florian.zsdeblin@gmail.com


MATEMATIKA 
 
Cíl: Vyzkouším si písemně 
sčítat tři čísla pod sebou. 

V pracovním sešitě vypracuj: 
str.37/cv.4, str. 38/cv.3, str. 39/cv.3 
 
V učebnici se pokus vyřešit pavučinu ze str. 91 (cv.3) a vyřeš slovní úlohy 
s hodinami (str. 91/cv.4) 
 
Procvičuj online násobilku: www.umimeto.org 
 

(1) Vypracuji v pracovním sešitě. 
(2) Vyřeším v učebnici. 
(3) Procvičuji online. 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: Rozeznám alespoň 5 
léčivých bylin a 3 byliny 
jedovaté a 3 byliny 
chráněné. 

1. Přečti si v učebnici str. 64. 
2. Pohlédni a prostuduj si obrázek stromu na str. 65. Zamysli se nad 

pokusem cibule. Jak je možné, že cibule začala růst, i když byla pouze ve 
vodě(chyběla jí  přece půda s živinami). Toto téma probereme po 

skypu😊.  
3. Vyzkoušej si znalost rostlin a bylin na odkaze: 

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny 
 

1. Přečtu si v učebnici 
2. Prohlédnu a prostuduji obrázek, 

přemýšlím nad otázkou-mohu 
hledat odpověď pomocí rodiny, 
internetu. 

3. Vyzkouším online poznávačku 
rostlin dle svého výběru, ověřím 
si tak cíl. 

 

DALŠÍ INFORMACE: Opět v příštím týdnu uskutečníme online hovory. Časy zanechávám stejné včetně 
skupinek. Pokud nevyhovuje, ozvěte se edookitem. Účast je dobrovolná, opět si 
dáme trochu matematiky a také se budeme zabývat otázkou vycházející z plánu 
k předmětu „náš svět“. 

 

 

http://www.umimeto.org/
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

