
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - ve větě najdu, doplním a 
vymyslím podstatná jména                     

Ve cvičení si procvičíš psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých 
souhláskách, slova citově zabarvená a slovní druhy (podstatná 
jména). Pracovní sešit st. 33 cv. 6 na meetu, zbylá cvičení 
samostatně, st. 34 cv. 8 na meetu, zbylá cvičení samostatně st. 35 
cv. 11 meetu, zbylá cvičení samostatně, st. 36 cv. 2 a 3 
samostatně.                                                                                 
Párové souhlásky začneme probírat v týdnu od 10. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Čti si svoji knihu. Pamatuj také na to, že do 10. 5. je třeba 
odevzdat další čtenářský list (odevzdávej vložený v čtenářské 
složce). Někteří Tví kamarádi si vytváří vlastní čtenářské listy, ale 
pokud si nebudeš vědět rady, najdeš jeden k vyplnění také v 
učebně Český jazyk (google učebna - čtenářský list). Děkuji těm, 
kteří už jich mají vyplněných víc, a dokonce i odevzdané :-) 
Super!

Cíl: - vymysli si a napiš Televizní 
vysílání  

Volné téma - tentokrát je Televizní vysílání zcela na Tobě. Piš o 
tom, co Tě baví a zajímá:-)                                                                                                                                             
Kritéria pro písemné splnění úkolu:                                                                                                                                                                    
napiš psacím písmem 6 vět                                                                         
text doplň obrázkem (technika je na Tobě)                                                                                                   
Kritéria pro splnění prezentace:                                                            
text si přečti, než budeš prezentovat                                                        
ve čtvrtek 13. 5. si přines sešit s napsaným vysíláním                     
text při prezentaci nečti, ale vyprávěj vlastními slovy                                                                                     
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 pamětné 
násobení 

st. 38 (některé děti nestihly dokončit ve škole, proto se jí budeme 
věnovat na meetu cv. 1 a 3 dokončíme ve škole v týdnu od 10. 
5.) St. 39 cv. 8 a 9 na meetu, zbylá samostatně, st. 40 cv. 1 a 2 
uděláme ve škole, cv. 4 na meetu, zbylá samostatně, st. 41 cv. 9 
uděláme ve škole, zbylá cvičení samostatně

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

Náš svět Rostliny a jejich růst, podmínky pro život rostlin. Jarní 
příroda - stromy.

TÝDENNÍ PLÁN
3.5. - 7.5. online



Cíl: - pozoruji a zaznamenávám růst 
rostlin (můj pokus s klíčením)                                                        
- pozoruji stromy v přírodě             

Pečlivě vše zapisuj do záznamového archu a 11. 5. ve třídě vše  
představíš ostatním. Termín je změněný, abychom měli možnost 
sdílet badatelské objevy ve škole.                                                                                                                                                                                        
Tento týden budeš mít možnost zjistit a zapsat do sešitu NSV, 
jaké stromy právě kvetou (pokus se najít alespoň 5 druhů 
stromů - mohou být ovocné i okrasné). Pokud budeš mít 
možnost strom vyfotit, můžeš foto (celého stromu) poslat. 
Společně si pak vytvoříme vlastní poznávací pexeso kvetoucích 
stromů. 

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


