
 

 
TÝDENNÍ PLÁN 

37.týden 
18.5. – 22.5. 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, 

kde a kam napíšu. 

HOTOVO 
(můžeš si 

udělat✓) 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

Cíl: Vymyslím pro spolužáky hádanku a napíšu ji jako televizní vysílání alespoň ve 4 větách. Pokusím se přijít na slovo 
nadřazené k hádanému předmětu. 

1. Nejdříve si zopakuj si pomocí online cvičení nauku o slově (co jsou slova nadřazená, podřazená, protikladná, 
souřadná a souznačná: https://www.gramar.in/cs/#3, 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebe8f557b3b2  
(pokud si potřebuješ osvěžit, co jsou to slova nadřazená, podřazená a souřadná, přikládám odkaz na kratičké 
video: https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ) 
 

2. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 64, na straně 75 udělej cvičení 6, 7. 
 

3. Vytiskni a vypracuj pracovní list „Popis předmětu“. Pokud nemáš možnost tisknout, udělej cvičení ústně, jedno 
z nich si pak vyber a přepiš do sešitu. 

 
4. Televizní vysílání - HÁDANKA. Pokus se vymyslet spolužákům hádanku. Vyber si nějaký předmět, popiš ho, napiš, 

k čemu předmět slouží, ale snaž se příliš větami nenapovídat. Televizní vysílání už budeme sdílet ve škole nebo 

přes skype, pokud zůstáváš doma. Už se těším, co vymyslíte😊! 
 
 
 
 
 
 

(1) Procvičuji 
pomocí online 
cvičení. 
 
 
(2) Vypracuji v 
PS. 
 
(3) Vypracuji.  
 
 
(4) Napíšu do 
sešitu televizní 
vysílání. 

https://www.gramar.in/cs/#3
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebe8f557b3b2
https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ


ANGLICKÝ 
JAZYK 
Martina 
Laušmanová 

 
 
 

Cíl: Opakuji části těla. 
1. Procvič slovíčka z lekce 9 na 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_09/picturedic
tionary_09_01?cc=cz&selLanguage=cs 
 

2. Procvičuj na https://www.learningchocolate.com/content/body-parts-11 
 

3. Pojmenuj si s ukazováním části těla svoje i člena rodiny. 
 

4. Zazpívej si písničku Head, sholders, knees and toes (poku si nevzpomínáš, je zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg  

       5.   Přijď procvičovat na Skype v pondělí v 9. 

(1)  / 
 
(2) / 
 
(3) / 
 
(4) / 
 
 
(5) / 

ANGLICKÝ 
JAZYK 
Petr Florián 

 

Cíl: Opakuji a pojmenovávám školní věci. 
Milé děti, tento týden si zopakujeme názvy školních potřeb (School supplies) a další výrazy používané ve 
škole (třidě).  
  
1. Na internetových stránkách youtube zhlédni krátké video (3 a půl minuty) Kids vocabulary - School 
Supplies - Learn English for kids - English educational video 
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo 
  
2.  Přejdi na internetovou stránku Learning Chocolate, kde si otevři další odkaz  

Classroom (Třída) 
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-0 
Postupně si klikej na malé reproduktory u obrázků a nahlas opakuj. Potom si udělej všechna cvičení na liště 
(Match 1-3, Fill in, Dictation). Neboj, je to opravdu jednoduché.  
  
3. Pokud najdeš neznámá slovíčka, tak si je vyhledej ve slovníku nebo použij internetový odkaz Classroom 
Items (vocabulary) (Třídní předměty (slovní zásoba)). 
https://www.helpforenglish.cz/article/2018092802-classroom-items-vocabulary 
  
4. A na závěr si zazpíváme. Pusť písničku School Supplies Song na odkaze:  
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo a zpívej. 

(1) Zhlédl(a) jsem video 

(2) Udělal(a) jsem 
všechna cvičení tématu 
Classroom na 
internetové stránce 
Learning Chocolate.     

(3) K hledání nových 
slovíček jsem využil(a) 
internetový odkaz 
Classroom Items 
(vocabulary) nebo jsem 
je použil(a) jiný slovník. 

(4) Pustil(a) jsem si 
písničku The family 
song a zpíval(a), až mně 
to doma zakázali. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_09/picturedictionary_09_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_09/picturedictionary_09_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.learningchocolate.com/content/body-parts-11
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-0
https://www.helpforenglish.cz/article/2018092802-classroom-items-vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo


 

MATEMATIKA 
 
 

Cíl: Bez přehledů a tabulek vypočítám příklady na násobení a dělení. 
1. Vypracuj 2 pracovní listy do matematiky(nemáš li možnost tisku, počítané příklady jednotlivých 

cvičení si přepiš na papír a vypočítej). 
 

2. V učebnici vypočítej na straně 97 cv.5, na str. 98 se pokus vyřešit násobilkové obdélníky s neposedy 
(cvičení 3). 
 

3. Vyřeš a vypočítej zadané úkoly na portále www.umimeto.org, procvičuj matematiku na 
www.grammar.cz 

(1)Vypracuji 
v pracovním sešitě. 
 
(2)Počítám s učebnicí. 
 
 
(3)Vyřeším online 
cvičení. 

NÁŠ SVĚT 
 

Cíl:  Shrnu si základní informace k rostlinám pomocí pracovních listů. 

1. Vyplním pracovní list k rostlinám. Pokud nemám možnost si jej vytisknout, projdu si pracovní list a 
doplním alespoň ústně. 

 

(1)Vyplním pracovním 
list nebo jej alespoň 
projdu ústně). 
 

DALŠÍ 
INFORMACE: 

Milý rodiče a milé děti, 
 
V příštím týdnu uskutečníme všechny skype hovory v úterý (úterní skupinky zůstávají stejné, skupina ze středy(8:30) se přesune na 
úterý(9:30) a skupina ze středy(11:00) se přesouvá na úterý( 11:00). V jiný den skype hovory v tomto týdnu nemohu uskutečnit. Děkuji 
za pochopení. 
 
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 

http://www.umimeto.org/
http://www.grammar.cz/


 

 



 

 

 



 

 



 

NÁŠ SVĚT-PRACOVNÍ LIST 

 

 

… 

 

 


