
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 13 

                          30.11. – 4.12.2020 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

UČIVO HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Píšu správné y/i 
ve 
vyjmenovaných 
slovech po L a 
slovech s nimi 
příbuzných. 

Vyjmenovaná slova po L. 
Pracovní sešit str. 36. 
Pracovní listy a procvičovací hry ve vyučování. 
Čtení z vlastní knížky.  

V diktátu napíšu 
správné y/i ve 
vyjmenovaných 
slovech po L a slovech 
s nimi příbuzných. 

Matematika 
- Naučím se 
postup při 
indickém 
násobení. 

Indické násobení - učebnice str. 22-23. 
Cestujeme po čtvercové mříži - učebnice str. 30. 
Pracovní sešit – doplnění vynechaných cvičení po str. 29. 
Pracovní listy a procvičovací hry ve vyučování. 

Vypočítám správně a 
samostatně indické 
násobení v pracovním 
sešitě. 

Náš svět 
- Vím něco o ČR, . 

ČR, krajina, mapy… - dokončení série center aktivit, kterou jsme otevřeli před nástupem na distanční výuku. 
Shrnutí, opakování. 

Odpovím na otázky 
v úkolu „Lyska“  
v Google Učebně. 

Anglický jazyk 
- Počítám 
v angličtině a 
nakupuji, popisuji 
denní jídla a co 
k nim mám rád/a. 
----------------------- 

 
LAU –  Dokončíme lekci 4 – FOOD 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
----------------------------- 



- Anglicky vyjád-
řím, co umím a 
neumím, pojme-
novávám anglicky 
různá jídla. 

KOL – I can/ I can't (Umím a neumím), Food  

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pondělí 30.11. začne prezenční výuka v podobném módu jako předtím, než jsme v říjnu dostali „domácí vězení“. Příchod do 
školy dostatečně dlouho před začátkem vyučování, aby se žáci stihli připravit, první hodina začíná pak v 8:25. Stále se chodí zadním 
vchodem, rouška je potřeba po celou dobu. Prosím ať mají děti s sebou každý den minimálně dvě. Ve třídách se má vždy v polovině 
hodiny řádně vyvětrat, jelikož je venku vzduch již velmi chladný, vybavte děti i nějakým teplejším oblečením. Tělocvik by měl 
probíhat formou procházek, pokusíme se ven přesunout nějakým způsobem i jinou výuku (pohybové hry s počítáním, běháním pro 
písmenka apod.) – je tedy nutné, aby měly děti denně oblečení takové, aby jim při pobytu venku nebyla zima.  
     Přechodem na prezenční výuku zaniká distanční způsob vyučování. Pokud však Vaše dítě nenastoupí (a není to z důvodu jeho 
nemoci) a budete si je nechávat nadále doma, bude potřeba je v Edookitu omluvit – specifikovat důvod („Rodinné důvody – rizikový 
rodinný příslušník v domácnosti“  a podobně – důvod je potřeba, neboť omluvenku „rodinné důvody“ lze používat na jednodenní 
absenci nebo pouze ve vážných případech). Dítě se doma vzdělává dle týdenního plánu (tak jako při běžné nemoci či nepřítomnosti). 
Jestliže bude absence delší, bude následovat přezkoušení dítěte (přesné a jednotné podmínky v rámci školy se v současné době 
vypracovávají). 
     Zdá se mi také vhodné nadále v nějaké minimální formě využívat Google učebnu – průběžně oprašovat dovednosti, které už děti 
nabyly (nebo to některé ještě naučíme). Pro případ, že bychom se někdy dostali do karantény nebo přišla další vlna a my se znovu 
ocitli na distanční výuce – a také abychom udrželi jakousi počítačovou gramotnost. Budu dávat dětem do Učebny jeden (maximálně 
dva) týdenní úkoly ze čtení (takové, jak mají nyní – „Vyjmenovaná čtení o přírodě“) s otázkami k textu. Do října měli za úkol čtyřikrát 
za týden mít potvrzeno, že četli – tento úkol by toto čtení nahradil. Budou mít jiné čtenářské kartičky – týdenní (přikládám níže, 
dostanou však vytištěné v pondělí). 
                                                Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji příjemné dny! 
                                                                                                                               Hana Trtílková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ÚKOLŮ 

 13. týden od  30.11.    do   4.12. 

Úkol v Google Učebně  
Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  

Čtení   
Čtení   

   

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  
Čtení   
Čtení   
Čtení   

   

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  

TV vysílání  
Čtení   
Čtení   
Čtení   

Úkol v Google učebně + TV vysílání:                                                                    

po dokončení udělej pouze ✓ 
Čtení:                                                                                              

popros někoho doma, ať ti potvrdí, co jsi četl/a a podepíše. 

KARTA ÚKOLŮ 

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  

Čtení   
Čtení   
Čtení   

   

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  
Čtení   
Čtení   
Čtení   

   

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  
Čtení   
Čtení   
Čtení   

Úkol v Google učebně + TV vysílání:                                                                    

po dokončení udělej pouze ✓ 
Čtení:                                                                                              

popros někoho doma, ať ti potvrdí, co jsi četl/a a podepíše. 

KARTA ÚKOLŮ 

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  

Čtení   
Čtení   
Čtení   

   

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  
Čtení   
Čtení   
Čtení   

   

    . týden od                do 

Úkol v Google Učebně  
TV vysílání  
Čtení   
Čtení   
Čtení   

Úkol v Google učebně + TV vysílání:                                                                    

po dokončení udělej pouze ✓ 
Čtení:                                                                                              

popros někoho doma, ať ti potvrdí, co jsi četl/a a podepíše. 

 



Dvojitý úkol v Google Učebně: 



 



1. Kde se nachází lýko?_______________________________________ 

A kde se nachází lýčí?________________________________________ 

 

2. Co je smyslem otloukání píšťalky?_____________________________ 

 

3. Co je vlastně lýko a co dělá?_________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Co vše se z lýka dá vyrobit?__________________________________ 

 

6. Jakou souvislost má lýko a Přemysl Oráč?_______________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. Co je to lýkožrout?_________________________________________ 

 

9. Jak se lýkožroutovi brání zdravý strom?________________________ 

__________________________________________________________ 

 

10. Kdo všechno se lýkožroutem živí?____________________________ 

 

11. Jak se říká chodbičkám, ve nichž přebývají larvy lýkožrouta?_______ 

 

12. Kolik dalších stromů dokážou napadnout lýkožrouti vylíhlí 

na jednom stromu?_______________  

Kolik stromů to pak na podzim může činit 

celkem, když pro lýkožrouty je běžné mít 

potomstvo až třikrát během roku?_ 

 

 

 

 

 



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



Pracovní listy do M: 



 


