
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 31 

                           12.4. – 16.4.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Pracovní sešity do ČJ a M, učebnice do M, „malé sešity“ (čtverečkovaný, linkovaný, bez linek – zkrátka ty, které 
jsme měli už předtím), žákovský deník, vybavené pouzdro (pero, ořezané tužky a pastelky, guma, pravítko). 
- Alespoň dvě až tři roušky (chirurgické nebo z nanovlákna, popř. respirátor). 
- Knížku do čtenářské dílny – dětská beletrie, kniha má jeden příběh od začátku až do konce knihy (ne jednotlivé 
pohádky či několik příběhů, ani komiks či encyklopedii). 
- Hotové vizitky knihy a seznam přečtených knížek. 
- Tvůj plán školní jedlé zahrady (vezmi jej, i když ho třeba máš vložený v Učebně – na ukázání ostatním to bude 
lepší, můžeme si je vystavit a přemýšlet o nich). 
- Záznamový arch z off-line týdne. 

- Jakmile to půjde, pořiď si co nejdříve kružítko – v květnu budeme kroužit. 😊 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Poznám v textu 
podstatné a 
přídavné jméno. 

Pořadí slovních druhů. Podstatná a přídavná jména. 
Pracovní sešit str. 54, psaní do malého sešitu, společné aktivity k procvičování. 
Písemná práce na psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách. 
Čtenářské dílny – čtení z vlastní knížky – PŘINÉST SI JI RADĚJI HNED V PONDĚLÍ DO ŠKOLY! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Děti nepřítomné můžou procvičovat na https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=606f290c0db0a, 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=606f292b1e2f6 nebo https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-
trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-
druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html. 

 
Správně vyplním 
úkoly v pracovním 
sešitě. 

Matematika 
- Budu přesně 

Geometrie, rýsování.  
Pokusíme se vypracovat cvičení z 2. dílu pracovního sešitu do str. 13. (Budeme „vyzobávat“, co je potřeba 

Přesně a čistě 
vypracuji úkoly 
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rýsovat. Určím 
obvod a obsah. 

dodělat a vysvětlit – je možné, že něco vynecháme, nebo budou nějaká cvičení dělat jen někteří.)  
Test na písemné sčítání, odčítání a násobení, přednost operací a dělení se zbytkem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pro nepřítomné děti uvádím zde pod plánem výsledky cvičení – vypracují jen ta, kterým budou rozumět… 

v pracovním i malém 
sešitě. 

Náš svět 
- Zjistím, jak 
poznám ptáky, 
ryby a plazy. 

Postupem času sis přečetl/a o spoustě zajímavých „vyjmenovaných“ zvířat. Nyní se budeš dozvídat, do jakého 
systému jsou různá zvířata zařazená a proč. Tento týden budou na řadě ptáci, ryby a plazi. 
Prezentace a videa k doplnění tématu: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci, 
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/ryby, https://edu.ceskatelevize.cz/video/4503-brdo-a-plazi 

Odpovím na otázky 
v pracovním listu. 

Anglický jazyk 
- Porozumím 
poslechům. 
----------------------- 
- Popisuji sebe i 
ostatní kolem 
mě. 

Prezenční angličtina bude v úterý první hodinu a v pátek druhou a třetí hodinu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LAU – Opakování lekcí 7 a 8. Budeme hlavně mluvit a poslouchat, doděláme si poslechy v pracovním sešitě.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
KOL – Describing people. 
 

 
 
 
 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     od tohoto týdne nastupujeme na tzv. rotační výuku. V liché týdny tedy nebudou úkoly zadávány v Google Učebně, pouze bych 
vytvořila do každého předmětu jeden, ke kterému bude možnost splněné vložit (zobrazí se pouze nepřítomným ve škole). 
V prezenčním týdnu budou nepřítomné děti postupovat podle týdenního plánu (jako tomu bývá v případě nemoci).  
     V sudé týdny bude probíhat online výuka ve stejném systému a rozvrhu, jako byla od ledna doteď (úkoly zadané v Google Učebně, 
setkávání po Meetu). 
     Během prezenčního týdne toho chci využít a dát koncem týdne (čtvrtek, pátek) písemku z ČJ (pravopis vyjmenovaných slov a 
příbuzných) a z matematiky (písemné sčítání, odčítání a násobení, přednost operací a dělení se zbytkem). Jde mi hlavně o 
diagnostiku – zjistit, zmapovat, kolik toho děti opravdu vědí (či nevědí), co bude potřeba ještě „dotáhnout“. 
     Budeme se těšit na společné setkání po dlouhé době, i když za těchto podivných (ve všech směrech trochu aprílových) podmínek. 
                 Děkuji a přeji co nejpříjemnější dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

Níže uvedené pracovní listy jsou pouze pro děti, které nebudou přítomny na prezenční výuce.
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