
  

  

  
7.týdenní   plán   
19.10.-23.10.   

ČESKÝ   JAZYK   
  
  

téma   
Stavba   slova   

  

CÍLE:   
-Vyznačím   ve   slovech   kořen,   předponu   a   příponu.   
-   Nepletu   si   ve   větě   předložku   s   předponou.   
-   Seznámím   se   s   případy   slov,   kdy   místo   bě,pě,vě   píšu   bje,   pje,vje.   
-   Napíšu   televizní   vysílání.   

UČIVO:    Učebnice   str.17-21,   pracovní   sešit   str.13-17.   
  

V   pracovním   sešitě   v   pravém   dolním   rohu   najdeš   vždy   odkaz   na   stranu   
v   učebnici(než   se   pustíš   tedy   do   práce,   VŽDY   si   nejdříve   projdi   stranu   
v   učebnici-ZEJMÉNA   ŽLUTÉ   RÁMEČKY,   ústně   si   udělej   nějaké   
cvičení).   
  

Závěrem   týdne   přepiš   psacím   písmem   do   sešitu   text   podle   zadání,   
který   najdeš   v   učebnici   (cvičení   3/str.19).   
  

Televizní   vysílání-pracovní   postup,   dávám   na   výběr   2   témata:   
1. Napiš   pracovní   postup   výroby   pomůcky   na   zkoumání   počasí   

(viz   níže   v   kolonce   výchovy/pracovní   činnosti-Mise   Azaret).   
2. Výroba   podzimního   draka.   

Návod,   jak   správně   napsat   pracovní   postup   najdeš   v   učebnici   čj    na   
str.16.   
  

Procvičuj   online(zadané   úkoly   na   portále   umímeto).   

ANGLICKÝ   
JAZYK(LAU)   

  
téma   

  

CÍLE:     
- Dodělám   si   cvičení   v   pracovním   sešitě.     
- Zhlédnu   video   a   vypíšu,   co   kdo   umí.   
- Pojmenuju   části   těla.   

UČIVO:   
1.   V   pracovním   sešitě   si   vypracuju:   str.80/2,   81/3,   82/2,   83/3,4,   

84/1,   85,   86/1,2.   Je   to   skoro   celá   devátá   lekce   bez   poslechů,   
dělejte   klidně   postupně,   ne   najednou.   

2.   Zhlédnu   video   
https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E&t=192s   

             a   vypíšu   všechny   aktivity,   které   tam   někdo   umí.   (fly,   swim…)   
3. Videokonference   bude   ve   čtvrtek   v   10.25   -   dostanete   pozvánku   

na   gmail.   
4. Procvič   si   části   těla   v   úkolu   na   umimeto.   

ANGLICKÝ   
JAZYK(FLO)   

  
In   the   

playground   
  

CÍLE:   
- Dodělám   všechna   cvičení   Unit   7   ve   workbooku.   
- Seznámím   se   s   novými   slovíčky   Unit   8.   
- Zazpívám   si   úvodní   písničku   Unit   8.   
- V   google   classroom   se   podívám   na   video.   
- Ve   čtvrtek   se   zúčastním   videokonference   na   Google   meet.   

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E&t=192s


  

UČIVO:     
1. Ve   workbooku   si   dodělej   všechna   cvičení   z   lekce   Unit   7   (str.   60   

až   68).   Poslechová   cvičení   vynech.   
2. Ve   workbooku   si   projdi   nová   slovíčka   Unit   8   na   straně   92   a   

snaž   se   je   naučit.   V   online   hodině   si   je   procvičíme.   
3. V   učebnici   na   straně   56   si   zvesela   si   zazpívej   úvodní   písničku   

Iˇm   muddy,   kterou   najdeš   i   na   internetu   v   Happy   street   1.   Níže   
je   odkaz:     

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/son 
gsandchants_01_08/singalong_unit08song?cc=cz&selLanguage=cs   

4. Kdykoli   v   týdnu   se   přihlaš   se   do   učebny    Angličtina   4.   Florián    v   
google   classroom   a   podívej   se   na   video,   které   bude   aktivní   od   
pondělí.   Opakuj   nahlas.     

Kod   kurzu:    woapyty   
Zvací   odkaz:   
https://classroom.google.com/c/MTUwOTMzNDYwMjg5?cjc=woapyty   
  

Ve  čtvrtek  (22.  10.)  -  10:25  až  11:10  bude  povinná   videokonference             
na   google   meet,   viz   link:   
https://meet.google.com/uce-mwxj-pnx   
  

MATEMATIKA   
  
  

téma   
sudá   a   lichá   

čísla   

CÍLE:   
- Seznámím   se   s   novým   zvířátkem   dědy   Lesoně   (kůň).   
- Dělím   se   zbytkem   bez   chyby.   
- Přesně   narýsuji   a   přeměřím   úsečky   podle   zadání   v   pracovním   

sešitě.   

UČIVO:   
1. Vyřeš   v   učebnici   na   str.   18   cv.   53   a   54.(zapiš   svoje   řešení   do   

malého   sešitu   matematiky).   
2.   V   rámci   pondělního   videohovoru(viz   níže)   si   společně   

příblížíme   sudá   a   lichá   čísla(učebnice   str.25,   PS   str.17/cv.11).   
3. Práce   v   PS   (str.18   cv.3,4),   dobrovolně   můžeš   vypracovat   na   

str.19/cv.5.   
4. V   rámci   středečního   videohovoru   si   přiblížíme   nové   zvířátko   

dědy   Lesoně(učebnice   str.26),   pracujeme   se   zápisem   rovnic   s   
jednou   neznámou.   

5. V   pracovním   sešitě   vypracuj   na   str.   20   cv.7   a   8.   
6. Procvičuj   matematiku   pomocí   zadaných   úkolů   na   portále   

umímeto.   

NÁŠ   SVĚT   
  
  

téma   
Orientace   v   
mapách   a   

krajině   

CÍLE:   
- Seznámím   se   s   různými   typy   map.   
- Poznám   alespoň   8   piktogramů   při   značení   v   mapách.   

UČIVO:     
1. Pokud   jste   se   ještě   nenahlédly   v   učebnici   téma   Krajiny   a   

orientace   v   ní,   tak   směle   do   toho   (17-19).   
2. Podívetej   se   na   krátké   video   mapám:   

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznika-mapa-5ef3b5447b6203 
46124caa9c   

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_08/singalong_unit08song?cc=cz&selLanguage=cs
https://classroom.google.com/c/MTUwOTMzNDYwMjg5?cjc=woapyty
https://meet.google.com/uce-mwxj-pnx
https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznika-mapa-5ef3b5447b620346124caa9c
https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznika-mapa-5ef3b5447b620346124caa9c


3. V   rámci   videohovoru(úterý)   si   vyzkoušíme   vyhledávání   
vyhledávání   v   mapách   na   internetu   a   seznámíme   se   s   
měřítkem,různými   typy   map.   

VÝCHOVY   
  

(dobrovolné   
úkoly,   tipy   na   
různé   aktivity)   

tělesná   výchova:     
Milí   žáci   budu   ráda,   když   si   najdete   přes   týden   alespoň   20   min.   denně   
na   nějakou   sportovní   disciplínu.   Může   to   být   jízda   na   kole,   procházka,   
pobyt   venku   s   kamarády,   nějaká   dobrodružná   výprava.   Napište   si   o   
těchto   aktivitách   záznam   (   deníček,   zápisník).   Po   návratu   do   školy   
budeme   sdílet.   
pracovní   činnosti:     
Inspirujte   se   2.podzimní   misí   Azaret(viz   okopírované   
materiály).Vyrobte   a   vyzkoušejte,   jak   fungují   různé   pomůcky   na   
zjišťování   počasí(vyrobte   si   duhu,korouhvičku   na   měření   směru   a   síly   
větru,barometr,...návod   najdeš   v   okopírovaných   listech   ve   2.podzimní   
misi).   Vyrobený   předmět   vyfoť    nebo   nakresli,   napiš   záznamy   z   
pozorování.   
HV/VV:    
Vyber   si    některou   českou   písničku,   která   je   ti   dobře   známá,   rozumíš   
textu   písničky.   Pokus   se   děj   písničky   znázornit   obrázky(můžeš   vytvořit   
komiks   k   písničce).   Obrázek   opět   můžeš   vyfotit    poslat   .     
  

DALŠÍ   
INFORMACE   
  
  
  
  
  
  
  

Rozpis   videohovorů   na   příští   týden:   
  

Po   10:45-11:30   (M)   
Út    10:45-11:30(ČJ)   
St    10:45-11:30(M/Nsv)   
Čt    10:25-11:10(Aj)   
Pá   10:45-11:30(Čj)   
  

Vedle   těchto   pevně   stanovených   hodin   pro   celou   třídu   budu   k   
dispozici   na   konzultačních   videohovorech   
(pondělí   13:00-14:00,   středa   9:00-10:00).   
Libovolně   se   můžete   děti   připojit,   společně   vyřešíme,   co   bude   
třeba.     
  

V   pondělí   se   v   rámci   videohovoru   seznámíme   s   učebnou   v   
google   classroom(skupina   pana   učitele   Floriána   už   tam   má   na   
příští   týden   zadaný   úkol).   
  

Co   se   týče   odevzdávání   hotových   prací,   pokud   neuvedu   v   
týdenním   plánu   jinak,   ponechávám   na   Vaší   dobrovolnosti,   zda   
budete   posílat   elektronicky   úkoly   hned.Pokud   nás   po   
podzimních   prázdninách   otevřou,   bude   mi   stačit,   když   vše   
donesete   do   školy.   
  

V   případě   dotazů,   nejasností,   proseb   se   na   mě   obracejte.   
  

Co   největší   pohodu   do   následujících   dnů   přeje   Jana   Šnévajsová   
  


