
 
 

34. týdenní plán 

3.5. - 7.5. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

 Opakování 
 vzorů  podstatných 

jmen  

CÍLE:  
• bezpečně přiřadím podstatné jméno ke správnému 

vzoru, píši správné koncovky.  
• Samostatně napíši smysluplný text na dané téma 

UČIVO 
Učebnice po str.84 (vybraná cvičení). 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: po str. 22 
Televizní vysílání napíšeme si jej přímo ve škole (středa) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 

        
In the town  

CÍLE:  
• pojmenuju místa ve městě a popíšu, co se kde dělá 
• popíšu cestu dle mapy (běž rovně, doleva…) 

UČIVO: Lekce 5: In the town 
str.38, pracovní sešit - dokončení lekce 5 

ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 

 

 

In the town  

CÍLE:  
• používám vazbu There is/are k popisu města 
• sdělím, jak jezdím do školy (I go to school by ….) 
• popíši cestu 
• zeptám se co kolik stojí 

   

UČIVO:  
Happy street 2, Unit 5 - práce s učebnicí na stranách 33 až 36, 
cvičení v pracovním sešitem na straně 40-42. 
Slovní zásoba shops, město, vazba There is/are, otázka How 
many ... 

MATEMATIKA 
 

rýsování 
procvičování 

písemného dělení 

CÍLE: 
• Narýsuji podle zadání úsečku, kružnici a vyznačím 

určené body 
• používám správný postup při písemném dělení, dojdu 

samostatně ke správnému výsledku, ten ověřím 
zkouškou. 

UČIVO: 
Rýsování. Budete potřebovat RÝSOVACÍ POMŮCKY (ořezaná 
tužka tuhost č.3, dvě pravítka - alespoň jeden trojúhelník s 
ryskou kružítko, sešit na rýsování - velký A4 bez linek, některé 
děti mají tento sešit ve škole-uvedeno v edookitu u týdenního 
plánu). 
  
Pracovní sešit (2.díl) str.10,16,17) 
Pracovní list k procvičování  
Práce s učebnicí: 61-64(vybraná cvičení) 



NÁŠ SVĚT 
 
Velkomoravská říše 

•  

živočichové 

CÍLE: 
• Povím tři věty k Cyrilu a Metoději 
• Napíši své jméno v hlaholici 
• Vyjmenuji společné znaky živočichů, vyjmenuji 

dělení živočichů podle stavby těla 

UČIVO: 
pomocí pracovního listu si připomene důležité informace k 
Velkomoravské říši, více si přiblížíme, kdo byli Cyril a Metoděj, 
vyzkoušíme si psát hlaholicí. 
Otevřeme si téma živočichů, povíme si o společných znacích a o 
tom, podle čeho a jak je třídíme do skupin. 

Milí rodiče a milé děti, 
 
v pondělí se opět setkáme ve škole, stále platí, že v pondělí a ve čtvrtek se testujeme. Každý 
den, dovolí-li počasí, strávíme část dopoledne venkovním učením a pobytem venku. 
Prosíme o vhodné oblečení. 
 
Od 2. poloviny příštího týdne budou probíhat triády-třídní schůzky ve třech (dítě-rodič-učitel). 
Bude možné setkat se buď přímo ve škole(živě) nebo prostřednictvím meetu. V edookitu 
pošlu v pondělí sdílený dokument, kde se sami budete moci zapsat, zvolit si daný termín i 
způsob setkání. 
 
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 


