
 

 
TÝDENNÍ PLÁN 

39.týden 
1.6. – 5.6. 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, 

kde a kam napíšu. 

HOTOVO 
(můžeš si 

udělat✓) 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

Cíl: Procvičím si učivo 3. ročníku pomocí cvičení na straně 76. 

1. Vypracuj poslední stranu v pracovním sešitě, kde si procvičím učivo 3.ročníku (strana 76). 
 

2. Přečti si příběh hned pod týdenním plánem (označený číslicí 7), a odpověz celými větami, jak bys situaci 
řešil.  

Pro letošní školní rok jsme skončili s počítáním v pracovním sešitě😊. Pracovní sešit si schovej na příští školní rok, 
ještě se k němu vrátíme! 

(1) Vypracuji. 
 
(2) Přečtu si a 
vymyslím 
řešení. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Martina 
Laušmanová 

 

 
 

1. Vypracuj si v lekci 8 tato cvičení: 69/2, 70/2,, 74/1, 76/1,2, str.78. 
 

 
(1) Vypracuji. 

ANGLICKÝ JAZYK 
Petr Florián 

 

Cíl: Opakuji si slovní zásobu na téma nakupování (shopping) a ceny zboží (prices). 
Milé děti, tento týden se budeme věnovat otázce, kterou nejčastěji říkáte v obchodě „How much is it?“ 
(Kolik to stojí?) a odpovědi na tuto otázku „It is ……“ (Je to ……). 
1. Nejdříve se podívej do naší učebnice Happy street 1 na stránky 28, kde jsme se učili o britských penězích 
librách (pounds), jejichž značka je £.  V následujících videích se mluví o dolarech (dollars), jejichž označení 
je $. Otázka i odpověď je pořád stejná, jen měníte název peněz. 
  
2. Nyní přejdi na písničkou [Price] How much is this pencil case? - Exciting song - Sing along. Opakuj a 
v druhé půlce videa (přesně od 1:26) již zpívej sám na pokyn „Sing along“ 
 https://www.youtube.com/watch?v=qs8DZ5HoTM0 
  

 

(1) Projdu si v učebnici 
str. 28. 

 

(2) Poslechnu si video, 
zpívám. 

https://www.youtube.com/watch?v=qs8DZ5HoTM0


3. Pokud sis zvesela zazpíval, tak se podívej na video o nakupování. How much - How much is it? - asking 
about prices, kde si opět od času 2:47 na pokyn „Speak aloud“ můžete sami nahlas opakovat jednoduché 
rozhovory, které jste již slyšeli. 
https://www.youtube.com/watch?v=spsBkRWrWC0  
 

(3) Oapkuji si nahlas 
s videem. 

MATEMATIKA 
 
 

Cíl: Připomenu si pohyb ve čtvercové síti pomocí šipkových zápisů, najdu tak polohu měst v mapě ČR (PS strana 48). 
1. V pracovním sešitě se pokus vyřešit cestovatelské úkoly za strany 47 a strany 48.  
2. Společně si ještě započítáme v násobilkových obdélnících (pokračujeme z předchozího týdenního 

plánu). 

Pro letošní školní rok jsme skončili s počítáním v pracovním sešitě😊. Pracovní sešit si schovej na příští 
školní rok, ještě se k němu vrátíme! 

(1) Vypracuji. 
 

(2) Sdílím se spolužáky. 
 

NÁŠ SVĚT 
 

Cíl: Rozpoznám další ptáky podobné čápovi. 
1. Projdi si přiložené 2 pracovní listy, v úvodu se dozvíš více o životě čápa. Pokud máš možnost, 

vytiskni a vypracuj, pokud ne, odpověz na otázky ústně. 
 

2. Nezapomeň na čápy na komíně, průběžně můžeš sledovat, jak mláďata rostou a učí se nové věci 
(https://www.capitrebic.cz/webkamera/). Bude li tě zajímat čapí rodinka z Bohuslavic u Trutnova, 
kde jsou 4 mláďáta, klikni na tento odkaz: https://www.capibohuslavice.cz/live/). 
 

3. Pokud si troufneš, mám pro tebe výzvu: nakresli či namaluj barvami větší obrázek čápa.  
 

(1) / 
 

(2) / 
 
 
 
 

(3) / 

DALŠÍ 
INFORMACE: 

Milí rodiče a milé děti,  
 
posílám první červnový týdenní plán, kdy naposledy otevřeme pracovní sešity. Pak už budu nabízet v posledních týdenních plánech 
tematicky zaměřené dobrovolné úkoly a náměty pro tvoření, bádání, bez učebnic a pracovních sešitů.  
 
Společný skype hovor (středa 10:00-10:45). 
Ve čtvrtek nabízím dva termíny pro skype hovory v menší skupince (9:00-9:45 a 10:00 až 10:45). Asi mi bude stačit, když se 
domluvíme ve středu, případně napište edookitem, který termín by Vám vyhovoval. 
 
Ať se Vám všem daří, Jana Šnévajsová. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spsBkRWrWC0
https://www.capitrebic.cz/webkamera/
https://www.capibohuslavice.cz/live/


 

 

 

 

 



 





 


