
 

 

 

 
13. týdenní plán 

30. 11. - 4.12. 2020 

ČESKÝ JAZYK 
 

 
Procvičujeme 
vyjmenovaná 

slova 
(P,S) 

CÍL:  
- Píšu správné i/y ve vyjmenovaných i příbuzných slovech P a S 
- Napíšu diktát bez jedinné chyby ve psaní obojetných hlásek 

UČIVO: 
Učebnice  str. 32,33 
Pracovní sešit: str. 27-28 
Televizní vysílání: Napíšeme si jej ve škole(středa). 
Procvičování učiva z distanční výuky. Hlasité čtení. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

 
úvod do 

učebnice Happy 
street 2 

CÍL:  
- Učím se hláskovat anglicky.  

UČIVO: 
Učebnice Happy street 2, lekce 1 - spelling, opakování slovní zásoby 
učebnice Happy Street 1 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP 13 
 

At the sports 
centre 

 

CÍLE: 
- Procvičit slovní zásobu Unit 9 
- Umět říci, jaké sporty umím a neumím 
- Seznámit se s netradičními sporty na anglických školách 

UČIVO:  
Práce s učebnicí a pracovním sešitem v lekci Unit 9.  
Kontrola zadaných úkolu během distanční výuky. 

 
MATEMATIKA 

 
DĚLENÍ 

CÍL:  
- Seznámím se s novým postupem dělení jednomísným číslem. 
- Vypočítám bez chyby příkady na přednost závorek,násobení a 

dělení v desetiminutovce 

UČIVO: 
Učebnice str.36,37  
Pracovní sešit:24,25,26 
Procvičování učiva z distanční výuky. 

NÁŠ SVĚT 
 
 

ČR 

CÍL: 
- Představím svůj lapbook k ČR 
- Okrajově se seznámím s nerostnými surovinami a 

zemědělsvtím ČR 

UČIVO:  
Sdílení informací k ČR (sdílení lapbooků) 
Zemědělství, nerostné bohatství a (učebnice str. 34-37) 
 
 



 

 
 
 

 

 

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA 

     klima třídy 

CÍLl: Cítím se dobře mezi svými spolužáky. 
Třídnické hodiny, aktvity a práce se třídou, které povedou k příjemné 
a adventní  atmosféře ve třídě. 

DALŠÍ 
INFORMACE: 

V pondělí 30.11. jdeme běžmě do školy, sebou aktovku s učivem 
(přineste si pracovní sešity, sešity, učebnice, mazací tabulky, fólii, 
hotové práce,...). Samozřejmě nezapoměňte na roušky(budou se 
hodit alespoň 2). 
 
Nejpozději do středy noste hovoté lapbooky. Postupně v průběhu 
týdne bychom si je prezentovali (bude skvělé, když už v pondělí se 
nám jich pár sejde). 
 
Tak, jak jsme skončili, opět začneme. V pondělí budeme mít z velké 
části třídnické hodiny. V úterý si napíšeme diktát na vyjmenovaná 
slova po B,L,M. Ve čtvrtek desetiminutovku na přednost závorek, 
násobení a dělení. V pátek poslední hodinu se připravte na 
čtenářskou dílnu(knihy sebou). 
 
DŮLEŽITÉ! 
PŘINESTE SI DO ŠKOLY TEPLEJŠÍ OBLEČENÍ I OBUV VHODNOU 
NA VEN,NEJLÉPE SI JEJ NECHTE VE SKŘÍŇCE.  
Jednak tělesná výchova bude probíhat formou vycházek a pobytu 
venku (v týdnu se můžete těšit dokonce na 
DOBRODRUŽNĚ-NAUČNOU VENKOVNÍ STEZKU:-) ), ale i část 
dopolední výuky budeme sem tam tvávit venkovním učením. 
 
 
Velice se těšíme na pondělní setkanou v naší třídě! 
 
                          Jana Šnévajsová, Šárka Halámová Marcela Jenišová 


