
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

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

Slovní druhy-podstatná jména a slovesa. Učebnice st. 80 přečti 
si text ve žlutém rámečku, cv. 2 udělej ústně. St. 81 cv. 3a napiš 
i s doplněním do sešitu (čj A5 pošli foto) cv. 4 udělej ústně, cv. 
5 písemně do sešitu (pošli foto). Pracovní sešit st. 16-18 
(nemusíš posílat foto).

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: - prezentuji svoje Televizní 
vysílání 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                                                             
Kritéria pro splnění prezentace:                                                           
ve čtvrtek 15. 4. si přines napsaný příběh                                         
převyprávěj vlastními slovy své vyprávění ostatním                                     
mluv tak, aby Ti posluchači rozuměli (zřetelně a nahlas)             
odpověz na případný dotaz od posluchače                                                                                                                                                                                                                                                                                           

online procvičování https://www.gramar.in/cs/#2
Matematika Pracovní sešit:
Cíl: - procvičuji si násobky 8 
pamětně  

Pracovní sešit 2. díl  st. 30-33 Nové zvířátko dědy Lesoně - 
beran. Slovní úlohy. Modelace geometrických tvarů na geodesce 
(doma Ti postačí list s tečkami, který si vytiskneš nebo si 
zakoupíš tenký sešit s tečkami v papírnictví). Zopakuješ si hodiny 
a minuty.

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

Náš svět Život člověka, jeho tělo, smysly a zdraví. Jaro v přírodě.
Cíl: - představím ostatním svůj 
lapbook 

V úterý 13.4. si přines svů lapbook a představ ostatním ve 
třídě svoji práci.

Anglický jazyk
Cíl:- položím otázku: What is it? A 
odpovím na ni: It's my… Položíš otázku: What is it? Odpovíš: It's my…
Nová slovní zásoba socks-ponožky, skirt-sukně, tričko-T-shirt, trousers-kalhoty, 

shoese-boty, dress-šaty, leggings-legíny, cap-čepice, jacket-
bunda

TÝDENNÍ PLÁN
12.4. - 16.4.



Pokud by to bylo možné, prosím přines si v pátek svůj vyrobený hudební nástroj (výraběl-li si nějaký).

Dále doporučuji k procvičování:

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


