
 

TÝDENNÍ PLÁN 
34.týden 
4.5. – 7.5. 

 

PŘEDMĚT 
+ CÍLE 

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

HOTOVO 

(můžeš si udělat✓) 

ČESKÝ JAZYK 
 
Cíl: Napíši televizní 
vysílání pro 
potěchu své 
maminky. 

1. Můžeš shlédnout videa k novým slovním druhům, ale možná ti postačí k pochopení 
úvodní věty v pracovním sešitě na str.62, které pod kapitolou vždy vysvětlují daný 
slovní druh 
https://www.youtube.com/watch?v=z-xrQUvewTg (částice) 
https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY (citoslovce) 

2. V pracovním sešitě vypracuj str. 62.  
 

3. Napiš Tv vysílání na téma: Televizní vysílání pro potěšení mojí maminky. 
 
(Napiš televizní vysílání- přání, básničku, příběh, vzkaz pro Vaše maminky, které mají 8. 

května svátek😊. 
 

 
 

 
 
 

(1) Shlédnu video. 
 

(2) Vyplním cvičení v PS. 
 

 
(3) Napíšu do sešitu televizní 

vysílání. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z-xrQUvewTg
https://www.youtube.com/watch?v=fwN8HDRx9kY


ANGLICKÝ JAZYK 
Martina 
Laušmanová 
 
Cíl: procvičuji 
popis člověka 

1. Namaluj postavičky podle popisu, který ti přijde edookitem. Pošli mi je vyfocené na 
mail. 
2. Udělej si testy  z lekce 4,5,6,7 na 
stránce https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/?cc=cz&selLang
uage=cs 
3. Přijď v pondělí na Skype, podle rozdělení z minula v 8.30 nebo 9.30. 
M. 
 

(1) 
 
(2) 
 
(3) 

ANGLICKÝ JAZYK 
Petr Florián 
 
Cíl: Zkontrolovat 
všechny doposud 
zadané písemné a 
grafické úkoly, 
popřípadě 
dopracovat. 

Milé děti, tento týden zpomalíme a dopracujeme všechny doposud zadané úkoly. Kdo jste je 
poctivě udělali, máte volno, které můžete využít sledováním krátkých animovaných anglických 
videí na internetu nebo si poslechnout a zazpívat anglickou písničku. 
  
1. Společně s rodiči nebo sami zkontrolujte v Edookitu, zda jste zpracovali všechny 
úkoly zaslané panem učitelem a máte tam u nich hodnocení (kromě úkolu 1 About me). Tady 
je přehled úkolů a číslo Týdenního plánu (TP), kde byl zadán. 
Úkol 1 About me TP 29 - ten jste mi nemuseli posílat, není hodnocení v Edookitu 
Úkol 2 Easter egg TP 32 
Úkol 3 Magic elf (Skřítek) TP 33 
Úkol 4 Rozkazy a pokyny učitele TP 34 
  
2. Dopracujte a zašlete mi nedodělané úkoly 2 až 4. 
  
3. Máte-li hotovo, shlédněte některý z krátkých animovaných anglických  příběhů na 
internetové stránce: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories   
nebo si poslechněte a zazpívejte jakoukoliv písničku na internetové stránce: 
https://supersimple.com/super-simple-songs/ 
 

1.  Zkontroloval(a) jsem si v 
Edookitu, zda jsem zpracoval(a) 
všechny úkoly zaslané panem 
učitelem a mám u nich hodnocení.  
  
2.  Dopracoval(a) jsem nedodělané 
úkoly 2 až 4 a poslal(a) jsem je 
panu učiteli na 
email: florian.zsdeblin@gmail.c
om  
  
3. Dle libosti jsem shlédl(a) 
videa na uvedených 
internetových stránkách 

 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
https://supersimple.com/super-simple-songs/
mailto:florian.zsdeblin@gmail.com
mailto:florian.zsdeblin@gmail.com


MATEMATIKA 
 
Cíl: Počítám 
bezchybně 
příklady na dělení 
se zbytekem 
(zvládnu bez opory 
násobilkové 
tabulky alespoň 
první sloupeček ze 
cv. 9 na str. 41). 

1. V učebnici na str. 88 si přečti „dělení se zbytkem“. Vypočítej cvičení 1. 
 

2. V pracovním sešitě vypracuj: 
               str.37/cv.6, str. 40/cv.4, str. 41/6, 8, 9 
 

3. Můžeš procvičovat online na  https://www.matika.in/cs/#3 
(doporučuji dělení beze zbytku 
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eac3de9b592b 
A dělení se zbytkem https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eac3e4f9ab0a. 
 

4. Mohu se připojit opět ke skype hovoru a procvičovat matematiku. 
 

(1) Přečtu a vypočítám 
v učebnici. 
 
 

(2) Vypracuji v pracovním 
sešitě. 
 
 

(3) Procvičuji online. 
 
 
 
 

(4) Procvičuji přes skype. 
 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: Shrnu si 
způsoby 
rozmnožování 
rostlin pomocí 
pracovního listu 
s názvem „Na 
vetřelce“. 

1. Projdi si v učebnici str. 62 a 69, důkladně si prohlédni obrázek květu tulipánu- obrázek 
si překresli do sešitu- s popisky květu. 
 

2. Vypracuj pracovní list s názvem „Na vetřelce“, kde si procvičíš trochu češtinu, kde se 
dozvíš další způsoby rozmnožování rostlin nebo si je připomeneš).  
 

3. Vypracovaný pracovní list si vlep do sešitu(pokud jej máš vytisknutý), pokud jej 
nemůžeš vytisknout, bude potřeba si jej přepsat do sešitu (je potřeba přepsat skupiny 
rostlin, které patří k danému způsobu rozmnožování- přepisuješ bez vyřazených 
rostlin).. 

1. Přečtu si v učebnici. 
 

2. Vypracuji pracovním list 
(vytišěný nebo udělám 
ústně). 
 

3. Vlepím nebo přepíšu do 
sešitu jako nové učivo 
k rostlinám. 

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, děti budou potřebovat učebnici, pracovní sešit, papír a tužku. 

 

https://www.matika.in/cs/#3
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eac3de9b592b
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5eac3e4f9ab0a


 

PRACOVNÍ LIST K ROSTLINÁM A JEJICH ROZMNOŽOVÁNÍ 

 

NA VETŘELCE 

 

Mezi rostliny, které mají vždy společný určitý způsob rozmnožování, se vmísily některé,  

které tam nemají co dělat (rozmnožují se jiným způsobem). Rostlinu, kterou vyřadíš, škrtni. 

 

-SLUNEČNICE, HRÁCH, TULIPÁN, FAZOLE 

(všechny tyto rostliny se rozmnožují semeny a nemají cibuli). 

-BLEDULE, RÝMOVNÍK, AFRICKÁ FIALKA, MUŠKÁT 

(všechny tyto rostliny patří mezi pokojové rostliny a rozmnožují se řízky). 

-NARCIS, TULIPÁN, KAKTUS, HYACINT, SNĚŽENKA 

(všechny tyto rostliny se rozmnožují cibulemi). 

-JIŘINA, BRAMBOR, KROKUS, TOPINAMBUR, RYBÍZ 

(všechny tyto rostliny se rozmnožují hlízami). 

-JAHODNÍK, PŠENICE, BŘEČŤAN, PŘÍSAVNÍK  



(všechny tyto rostliny se rozmnožují šlahouny). 

 

 


