
 

TÝDENNÍ PLÁN 
38.týden 

25.5. – 29.5. 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, 

kde a kam napíšu. 

HOTOVO 
(můžeš si 

udělat✓) 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 Cíl: Pomocí pracovních listů si připomenu různé formy komunikace (způsoby sdělení), proberu se spolužáky ve třídě nebo 
přes skype, co může být výhodou a co nevýhodou různých forem komunikace. 

1. Vypracuji 2 pracovní listy týkající se komunikace. 
 
 

2. Spustím si webkameru s čápi, pokusím se napsat (vymyslet) k tomu, co na webkameře vidím, co nejvíce: 
 

a) podstatných jmen,  b) přídavných jmen,  c) sloves   
 

 

b) Prezentuji svoje televizní vysílání (hádanka) přes skype nebo ve třídě😊. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Vypracuji 
pracovní listy 
 
(2)Vymyslím a 
napíšu do 
sešitu, na 
papír. 
 
(3) Prezentuji 
Tv vysílání 
z minulého 
týdne. 
  



ANGLICKÝ JAZYK 
Martina 
Laušmanová 

 
 
 

Cíl: Procvičuji části těla. 
1. Pocvič části těla na https://www.learningchocolate.com/content/body-parts a  

https://www.learningchocolate.com/content/head-parts 
 

2.. Namaluj postavu, vybarvi každou část těla jinak a popiš ve větách. Vyfoť a pošli. 
Např. He has got yellow legs and blue knees. He has got long blue hair and green nose. He has got pink mouth 
and yellow ears... 

(1)  / 
 
 
(2) / 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Petr Florián 

 

Cíl: Opakuji si slovní zásobu na téma jídlo, potraviny a použití slovesa „to like“. 
Milé děti, tento týden se budeme věnovat slovesu „to like“ (mít rád) a jídlům a potravinám, které máme a 
nemáme rádi. Budeme více zpívat než se učit. Tak s chutí do toho a půl je hotovo. 
 
1. Než si zazpíváme, tak se podívej do naší učebnice Happy street 1 na stránky 26 a 27 a do pracovního 
sešitu 32 a 33, kde si zopakujte vše o slovese „to like“. 
 
2. Nyní přejdi na písničkou Do You Like Broccoli Ice Cream? (Máš rád(a) brokolicovou zmrzlinu?) na 
internetových stránkách Super Simple Songs, kde si zopakuj otázku „Do you like ……? (Máš rád …?) a obě 
možné odpovědi „Yes, I do.“ No, I don´t.“ 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
 
3. Hned si pusť druhou (velice podobnou) písničku na stejných internetových stránkách Do You Like 
Spaghetti Yogurt? a znovu si vše opakuj. 
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 
 

1. V učebnici a 
pracovním sešitě Happy 
street 1 jsem si 
zopakoval(a) vše o 
slovesu „to like. 

2. Zhlédl(a) jsem video 
Do You Like Broccoli Ice 
Cream? a zpíval(a) jako 
o život. 

3. Zhlédl(a) jsem video 
Do You Like Spaghetti 
Yogurt? a zpíval(a) 
podruhé jako o život. 

MATEMATIKA 
 
 

Cíl: Vymyslím 2 násobilkové obdélníky pro své spolužáky (napovím 3 čísla). 
1. V pracovním sešitě vyřeš cvičení 4, 5, 6  ze strany 46. 

 
2. Vypočítej a vyřeš úkoly zadané v pracovním listu pod týdenním plánem. 

 
3. Vymyslím 2 násobilkové obdélníky pro své spolužáky, napovědět mohu 3 čísla. 

(1) Vyřeším v PS. 
(2) Vypracuji pracovní 
list. 
(3) Vymyslím a zapíšu 
na papír 2 násobilkové 
obdélníky, sdílím ve 
třídě/nebo přes skype.. 

https://www.learningchocolate.com/content/head-parts
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc


NÁŠ SVĚT 
 

Cíl: Dozvídám se na vlastní oči více ze života čápů. Napíšu alespoň 3 věty o čapí rodině z webkamery. 

1. Sleduj průběžně život čápa a čápat přes web kameru (alespoň 3x v týdnu pár minut) 
https://www.capitrebic.cz/webkamera/, průběžně se čapí rodinkou budeme zabývat.  
 

2. Zapiš si z průběžného pozorování alespoň 3 věty, co se v hnízdě odehrávalo, co jsi viděl. 
 

(1)Pozoroval jsem 
aspoň 3x webkameru 
s čápy. 
(2)Zapíšu do sešitu NSV 
aspoň 3 věty 
z pozorování čápů.  
 

DALŠÍ 
INFORMACE: 

 Milé děti, milý rodiče 
 
K nástupu do školy Vám přišli pokyny, které si prosím pročtěte, pokud jste tak již neučinili. V pondělí nezapomeňte děti přinést do 
školy vyplněné a podepsané čestné prohlášení.  
 
S Vámi milé děti, kteří zůstáváte doma, nadále proběhne společný skype hovor, jen se přesune pro příští týden termín (čtvrtek od 
9:00 do 9:45-platí pro všechny, kde si budeme sdílet televizní vysílání-hádanku). Od 10:30 do 11:15 nabízím prostor pro sdílení 
násobilkových obdélníků, probírání komunikace, atd- s čímkoliv budete chtít pomoci, udělám si ráda čas.  
 
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová 
 

https://www.capitrebic.cz/webkamera/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



MATEMATIKA- PRACOVNÍ LIST 

 


