
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - vyhledám ve větách podstatná 
jména

Slovní druhy - podstatná jména. Učebnice st. 77 cv. 2 a 3 
ústně. St.78 cv. 4 a 5 písemně do sešitu A5 český jazyk

Cíl: - čtu každý den alespoň 15 
min. vlastní knihu (hlasitě)  
- čtu tak, aby mě posluchač slyšel a 
rozuměl mi
- hlasem rozlišuji konec vět 

Čti si svoji knihu 

Cíl: - vymysli a napiš příběh o 
mravenci/včele

Představ si, že ses probudil/a a přes noc se z Tebe stal/a 
mravenec/včela, který/á žije na louce...                                                                                  
Kritéria pro splnění úkolu:                                                                                                  
vymysli si vlastní příběh                                                                
zapiš do sešitu Televizní vysílání (pokud sešit nemáš, piš na 
volný list)                                                                                                       
napiš psacím písmem 6 vět                                                                         
text doplň barevným obrázkem                                                           
příběh vyfoť a pošli edookitem  do pátku 9. 4.                                                                                                                                                                                           

online procvičování https://www.gramar.in/cs/#2
Matematika Pracovní sešit:
Cíl: - procvičuji si násobky 8 
(nejprve s násobilkovou tabulkou a 
ke koci týdne začínám trénovat 
pamětně)

Pracovní sešit 2. díl  Řešíme slovní úlohy st. 27 cv. 5, 6, 7 
samostatně cv. 8 a 9 na meetu. St. 28 cv. 1, 2, 4, 6 samostatně, 
cv. 3 a 5 na meetu st. 29 cv. 7, 8, 10 samostatně cv. 8, 10 a 11 
na meetu

úsečka - připomenutí https://cz.pinterest.com/pin/463870830375810796/

online procvičování https://www.matika.in/cs/

Náš svět Život člověka, jeho tělo, smysly a zdraví
Cíl: - dokončím lapbook na téma: 
Člověk 

Tento týden si dokonči svůj lapbook. Doplň si alespoň tři 
zajímavosti o lidském těle.

Anglický jazyk https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI
https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

Výslovnost - slovní zásoba My 
body

https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU

Angličtina s Hurvínkem - chuť a 
hmat

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-pocasi

Cíl: - už umím všechna slovíčka k 
lidskému tělu

Slovní zásobu najdeš v příloze 26. týdenního plánu nebo můžeš 
trénovat na víše uvedeném odkazu. Ve čtvrtek se můžeš těšit na  
procvičování během video hovoru.

TÝDENNÍ PLÁN
6.4. - 9.4.

Dále doporučuji k procvičování:

umimeto.cz, skolasnadhledem.cz, skolakov.eu, vcelka.cz



Předmět SPP  Předmět se týká pouze dětí, které spolupracují s Mgr. Jolanou 
Žádníkovou. Výuka bude probíhat ve středu od 10.25-11.10. 
Odkaz na meet děti naleznou v učebně SPP.

Inspirace na ven Tento týden si můžeš dát sportovní výzvu: s míčem (driblování, 
házení, chytání, fotbal se sourozenci), jízda na kole, šplh (na 
strom), skok (do výšky, dálky, přes gumu, švihadlo/lano), 
podlézání, běhání (vytrvalost, rychlost, indiánský běh), 
přetahování… prostě sportovní činnosti, které můžeš  podniknout 
na zahradě, dvorku nebo v přírodě.Tvořivé muzicírování:

Písnička - Jaro dělá pokusy… https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
Výrob si vlastní zvonkohru nebo 
závěs z přírodnin, korálků, … nebo 
co dům/ byt, příroda dá:-)

https://cz.pinterest.com/pin/159596380531476593/

https://cz.pinterest.com/pin/ASX5TR-
EEAUeIKZHm57L0NDqHBxy2eOK-bYDizPHnsT1QD2Yp6DiOtQ/
https://cz.pinterest.com/pin/364228688617601212/

Výtvarná jarní inspirace https://cz.pinterest.com/pin/159596380531476593/

Od úterý do čtvrtka online výuka pro dvě skupiny od 8.30-9.40 (beze změn). V pátek spojená celá 
třída 8.30-9.00 (také beze změn) sdílení a hodnocení týdne. Konzultační hodiny pro děti (ráda se 
uvidím i s rodiči :-)) dle potřeby v pátek od 9.00-9.30 (zůstává beze změn). Odkaz na každý video 
hovor je přímo v učebně 2.A.  


