
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 15 

                          14.12. – 18.12.2020 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

UČIVO HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Domácí úkoly 
na tento týden 

 
- „Babyka“ – přečíst a odpovědět na otázky v Google Učebně nebo na vytištěném pracovním listu. 
 

 

- 3x čtení vlastní knížky alespoň 10 minut. 
 
 
 
Kontrola proběhne následující pondělí 21.12. – za každý nesplněný úkol se ti umazává čárka na seznamu 
„příšerek“. 
------------------------------------------------------------------POMŮCKY--------------------------------------------------------------------- 
- Během týdne budeme v matematice rýsovat – měj připravenou ořezanou tužku (tvrdší) a krátké pravítko. 
- Po Vánocích budeš potřebovat obal z nějakého potravinářského výrobku – čistý, rozložený 
„naplacato“ (sáček od bonbónů, krabici od cereálií, krabici od pizzy apod.). Můžeš nosit už tento týden. 
- 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. 

V žákovském deníku 
do karty úkolů 
udělat ✓. 
 
V žákovském deníku 
do karty úkolů 
stručně napsat co jsi 
četl/a a poprosit 
někoho doma 
o podpis. 
----------------------------- 

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 
číslo na desítky a 
na stovky. 

Zaokrouhlování, přednost operací, písemné počítání, rýsování. 
Pracovní sešit – doplnění vynechaných cvičení str. 30, 32, 33. 
Pracovní listy a procvičovací hry ve vyučování. 
Nosit si ořezanou tužku a alespoň krátké pravítko! 

Zaokrouhluji 
dvojciferná a 
trojciferná čísla na 
desítky a na stovky. 



Náš svět 
- Rozliším tři 
skupenství látek. 

Vlastnosti látek Měření a vážení. Pokračování v měření ve dvojicích, pracovní listy. 
 
Vyjmenované čtení o babyce v Google Učebně. 

Dovedu vyjmenovat 
skupenství látek a říct 
příklady. 

Anglický jazyk 
- Vím, jak se slaví 
Vánoce v anglicky 
mluvících zemích. 
----------------------- 
- Znám měny 
z největších an-
glicky mluvících 
zemí. 
- Vím, jak se tam 
slaví Vánoce. 

 

 
LAU – Christmas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Money, Christmas in English speaking countries 
Znám měny z největších anglicky mluvících zemí, vím, jak se tam slaví Vánoce 
 
 

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

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     protože v době, kdy píšu tento plán, se kují pikle kolem docházky ve dnech 21. a 22.12., nejsem si zcela jistá, jak další týden 
naplánovat. Prozatím stále počítám s tím, že bychom celý tento týden věnovali výuce a poslední dva dny před prázdninami 
(zmiňovaný 21. a 22.prosinec) bychom šli do lesa, tvořili (připravena bude také vánoční úniková hra pro celou třídu) - a vůbec se 
věnovali Vánočním svátkům. 
     Asi polovina z dětí si chce dávat dárečky – po společné domluvě toto uděláme formou jakési „vánoční tomboly“, která bude na 
bázi dobrovolnosti. Kdo donese dárek (bez jména, nebo jen s označením „kluk“ či „holka“), ten si potom může z dárků nějaký 
vylosovat a užít si překvapení. Kladli jsme všem na srdce, ať darují něco, co by potěšilo i je, a zároveň to moc nestálo (čokoláda, cetka 
do vlasů, knížka jako nová, kterou už doma nikdo nebude číst apod.). Lze samozřejmě donést dárek (ale spíše jako druhý dárek) i pro 
svou konkrétní kamarádku nebo kamaráda. 
                                 Děkuji a přeji příjemné adventní dny! 
                                                                                                Hana Trtílková 

 

 

Níže uvedené pracovní listy jsou určeny pro ty, kteří nemohou v současné době chodit do školy prezenčně.  

Dětem, jež jsou fyzicky přítomny ve škole, není potřeba listy tisknout a vyplňovat doma! 

 

 

 



Úkol v Google Učebně: 



1. Je babyka bylina, nebo dřevina?______________________________ 

 

2. Kde můžeme babyku spatřit?________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Proč staří Čechové babyku pojmenovali právě takto?_____________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Jak se stalo, že máme v češtině měkké i a tvrdé y?________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Co má kanadská vlajka společného s babykou?__________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. Je babyka javor?_________  

 

7. Co se stane, když přetrhnete 

řapík u babyky? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



 



 



Pracovní listy do M: 



 



 



 



Pracovní list do NSV: 


