
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - zopakuji si slovní druhy 
(podstatná jména a slovesa) tak, že v 
pracovním sešitě samostatně 
doplním cvičení                                                    
- poznám a vymyslím slova citově 
zabarvená

Podstatná jména, slovesa si zopakuj a seznam se s 
předložkami.                                                                                      
Slova citově zabarvená budeme procvičovat během meetu.                                                                                          
Učebnice st. 82 přečti si text ve žlutém rámečku, cv. 1,2 udělej 
ústně. Pamatuj, že předložky čteš dohromady se slovem 
následujícím (ke kterému patří)! St. 83 cv. 3, 4, 5 ústně.                                        
Pracovní sešit st. 20, 23 Jarní pozdrav napište někomu z rodiny 
(babičce, dědovi, tetě...)                                                                       
pozn. téma: Věta a souvětí si probereme v týdnu od 26. 4.

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: - vymyslím a popíši vlastní 
fantastické zvíře a jeho vlastnosti

Vymysli si vlastní fantastické zvíře.                                                                                                                                                       
Kritéria pro písemné splnění úkolu:                                                                   
v online týdnu si vymysli vlastní fantastické zvíře, které dosud 
nebylo nikde představeno (ani v knihách, filmech či hře)                                                                                                                                                                                                                                               
popiš fantastické zvíře (jak vypadá, jaké má schopnosti a kde se 
výskytuje)                                                                                                   
napiš psacím písmem 6 vět                                                                         
text doplň obrázkem (tentokrát je na Tobě jakou výtvarnou 
techniku zvolíš)                                                                                                   
Kritéria pro splnění prezentace:                                                            
text si přečti než budeš prezentovat                                                        
ve čtvrtek 29.4. si přines sešit s napsaným popisem zvířete                       
text při prezntaci nečti,  ale vlastními slovy nám zvíře představ 
(popiš)                                                                                                
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: - pečlivě rýsuji (ostrou tužkou, 
tence, nepřetahuji)

Pracovní sešit 2. díl  st. 33 celá (ve cv. 7 přímo rýsuj), st. 34 
(vynechej cv. 2), cv. 4 přímo rýsuj, st. 35 (vynechej cv. 6)

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

Náš svět Rostliny a jejich růst, podmínky pro život rostlin.

TÝDENNÍ PLÁN
19.4. - 23.4. online



Cíl: - pozoruji a zaznamenávám růst 
rostlin 

Od tohoto týdne se z Tebe stává badatel/ka. K bádání budeš 
potřebovat: igelitové sáčky 4ks, vatu (nebo papírový 
kapesníček/ubrousek…) vodu, hrášek/fazolku... 5ks, lepící 
pásku, tmavý papír (kousíček tmavého zbytkového papíru)                                                            
Příprava pokusu:1. do pevného sáčku vlož navlhčenou vatu a 
do ní vlož 2ks hrášek/fazole, sáček opatrně přilep na okno, sáčak 
nech lehce potevřený a uvnitř udržuj vlhkost rosením                                                                                                         
2. do sáčku vlož vatu, a hrášek, přilep také na okno - nepřidávej 
žádnou vodu, sáček nech pootevřený                                                                                                            
3. sáček obal tmavým papírem (lze použít i neprůhledný sáček 
máš li, zbytkový), vlož navlhčenou vatu, hrášek/fazolku, přilep 
na okno, sáček nech lehce pootevřený a uvnitř udržuj vlhkost 
rosením                                              4. do sáčku vlož 
navlhčenou vatu, hrášek/fazolku, sáček opatrně přilep na okno, 
sáčak pevně uzavři, každý den naros, ale dbej, abys sáček 
pečlivě uzavřel                                                                      
Pozorování a jeho zápis: do záznamového archu si pečlivě 
zapisuj, co se s hráškem/fazolkou děje (pokud se nic neděje, i to 
si zapiš do tabulky, můžeš tak zjistit řadu informací např.který 
den hrášek/fazolka začne klíčit, jaké podmínky nejsou pro 
rostlinu vhodné, co naopak podporuje její růst...)  Velkým 
badatelským přinosem budou také fotky z Tvého pokusu nebo 
alespoň obrázky. Po zkončení bádání si záznamový arch nalep 
do sešitu Náš svět, přilož foto nebo obrázky. Pak  výsledek 
svého bádání představíš ostatním.                             

Inspirace k bádání https://cz.pinterest.com/pin/471541023490745365/

https://cz.pinterest.com/pin/845269423812566717/

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

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

Dále doporučuji k procvičování:

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


