
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 14 

                          7.12. – 11.12.2020 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

UČIVO HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Domácí úkoly 
na tento týden 

- „Bylina“ v Google Učebně – přečíst a odpovědět na otázky. Po splnění stačí do karty úkolů v žákovském 
deníku jen udělat ✓. 
- „Pelyněk“ v Google Učebně – přečíst a odpovědět na otázky. Po splnění stačí do karty úkolů v žákovském 
deníku jen udělat ✓. 
- Čtení vlastní knížky alespoň 10 minut - po splnění do karty úkolů v žákovském deníku stručně napsat co jsi 
četl/a (například Hobit, Detektivové, Dášeňka apod.) a poprosit někoho doma o podpis. 
- Čtení vlastní knížky alespoň 10 minut - po splnění do karty úkolů v žákovském deníku stručně napsat co jsi 
četl/a (například Hobit, Detektivové, Dášeňka apod.) a poprosit někoho doma o podpis. 
 
Kontrola proběhne následující pondělí 14.12. – za každý nesplněný úkol se ti umazává čárka na seznamu 
„příšerek“. 
------------------------------------------------------------------POMŮCKY--------------------------------------------------------------------- 
- Během týdne budeme v matematice rýsovat – měj připravenou ořezanou tužku (tvrdší) a alespoň krátké 
pravítko. 
- Ve čtvrtek budeme péct perníčky na vánoční stezku – pokud můžeš, přines si do školy vykrajovátko srdíčka, 
můžeš i váleček – oboje si pro jistotu nějak označ! 
- V pátek měj s sebou knížku na čtenářskou dílnu – knížku s příběhem (ne encyklopedii, básničky ani komiks)! 
- Stále potřebuješ ve vyučování mazací tabulku a fix, v ČJ písmenka I, Í, Y, Ý. 

 

Český jazyk 
- Napíšu správné 
y/i po Z, B a L. 

Vyjmenovaná slova po Z, B, L. 
Pracovní listy a procvičovací hry ve vyučování. 
Čtení z vlastní knížky – donést si ji na páteční čtenářskou dílnu! 

Ve cvičeních píšu 
správné y/i po Z, B a 
L. 

Matematika 
- Zaokrouhlím 

Zaokrouhlování - učebnice str. 46. 
Cestujeme po čtvercové mříži - učebnice str. 30. 

Zaokrouhluji 
dvojciferná čísla na 



číslo na desítky. 
- Budu přesně 
rýsovat. 

Pracovní sešit – doplnění vynechaných cvičení str. 24, 28, 30, 32, 34-35. 
Pracovní listy a procvičovací hry ve vyučování. 
Nosit si ořezanou tužku a alespoň krátké pravítko! 

desítky. 
Přesně a čistě rýsuji. 

Náš svět 
- Přesně měřím a 
vážím, použiju 
správné jednotky. 

Měříme a vážíme. 
Úvod do měření a vážení, pracovní listy. 
 
Vyjmenované čtení o bylině a pelyňku v Google učebně. 

Dovedu říct, co je 
hmotnost, délka a 
objem. 

Anglický jazyk 
- Vyprávím, co 
mám a nemám. 
- Pojmenuji věci 
na hraní. 
----------------------- 
- Užívám anglická 
čísla do 100. 
- Vyjadřuji v an-
gličtině, co mám 
a nemám rád/a. 

 
LAU –  Učebnice str. 32-35. 
Test z lekce 4 (pondělí) - like/don´t like, jídlo. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Numbers 1-100, I like/I don't like 
 

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

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     pracovní listy níže přikládám pro ty, kteří nemohou chodit prezenčně, aby během karantény či nemoci bylo možno učivo dohnat. 
Již není potřeba je tisknout a dělat doma – vše, co je zde v plánu, bude ve škole. Pouze jsem přidala na začátek týdenního plánu 
kolonku „Domácí úkoly“ – zde jedině jde o zadání na doma. Úkoly jsou na týden, jsou čtyři – tento týden dva na „vyjmenované 
čtení“ (děti si můžou zvolit a říct mi, že chtějí úkol vytisknout a vyplnit ručně) a dva na čtení knihy dle vlastního výběru (jak 
zaznamenávat jsem se pokusila znovu trochu osvětlit přímo nahoře u domácích úkolů). Mezi úkoly jsem připsala také pomůcky, které 
budou tento týden potřeba. Tuto kolonku s dětmi ještě v pondělí probereme, snad porozumí. 
                             Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 
                                                                                                Hana Trtílková 

 

 

 

 

 



Dvojitý úkol v Google Učebně: 



 



1. Je bylina totéž co rostlina?__________________________________ 

 

2. Doplň větu: Všechny rostliny, které vyrůstají ze země všude kolem 

nás, totiž__________________________________________________ 

 

3. Je ve stoncích bylin obsaženo dřevo?                  ANO x NE 

 

4. Jak říkáme bylinám s léčivými účinky?_________________________ 

 

5. Jak se udržují byliny a dřeviny při životě?_______________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. Co by se stalo s bylinou, kdybychom ji dali na dlouhou dobu do tmy? 

__________________________________________________________ 
 

7. Jakou chuť má pelyněk?____________________________________ 

 

8. A jak vypadá pelyněk pravý?_________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9. Co se léčí pelyňkem?_______________________________________ 

 

10. Do čeho všeho se pelyněk přidává? 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

 

 

 



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



 



 



Pracovní listy do M: 



 



Pracovní listy do NSV: 



 


