
 
 

32. týdenní plán 

19.4. - 23.4. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 
Skloňování podle 

vzorů 
rodu mužského 

  

CÍLE:  
• přiřadím podstatné jméno ke správnému vzoru rodu 

mužského, upevňuji si psaní koncovek u vzorů pán, 
hrad(les),muž, stroj.  

UČIVO 
Učebnice: po st.79.(vybraná cvičení). 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: str.18,19.díl, 
Děti, které nespaly diktáty z PS doma, si jej napíší ve škole(úterý). 
Televizní vysílání:  
Prezentování z předchozího týdne (pověsti).  

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 

 
In the town  

CÍLE: 
• pojmenuju místa ve městě  
• rozumím popisu míst 

UČIVO: opakování a procvičení lekce 3 
Úvod do lekce 5: In the town 
str34+35 

ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 

 
TP 32 

Opakování a 
testování  

CÍLE:  
• opakuji si slovíčka UNIT 1 až 4 
• opakuji si doposud probranou gramatiku  
• v pracovním sešitě si dodělám všechna zadaná cvičení 

po stranu 38    

UČIVO:  
Opakování a procvičování všeho z UNIT 1 až 4. Testy UNIT 3 a 4. 

MATEMATIKA 
 

Celá čísla 
 
  
  

CÍLE: 
• znázorním na číselné ose celá čísla podle zadání. 

UČIVO: 
Učebnice: str. 40-43(vybraná cvičení) 
Pracovní sešit (2.díl)-  
str.25 celá, str.26 /cv.7, str.28/ cv.1, cv.3 
Ve čtvrtek si napíšeme jako obvykle ve škole desetiminutovku na 
přednosti násobení, písemné sčítání a odčítání. 

NÁŠ SVĚT 
 

CÍLE: 
• sehraji se spolužáky scénku na téma starých pověstí 

českých 
• poznám alespoň pět jarních kytek podle obrázku 



Staré pověsti 
české 

-dramatizace 
 

jarní kytky 

UČIVO: 
Ve školní zahradě absolvujeme hru- poznávačku jarních kytek, 
nadále se budeme zabývat dobou pověstmi opředenou, hlavním 
prvkem výuky bude dramatizace, sehrávání scének.  

Milí rodiče a milé děti, 
 
od tohoto týdne nastupujeme na rotační výuku. V sudé týdny tedy nebudou úkoly zadávány 
v Google Učebně, v prezenčním týdnu budou nepřítomné děti postupovat podle týdenního 
plánu (jako tomu bývá v případě nemoci). V liché týdny bude probíhat online výuka ve 
stejném systému a rozvrhu, jako byla od ledna doteď (úkoly zadané v Google Učebně, 
setkávání po Meetu).  

 
V pondělí sebou přineste: 
 
Pracovní sešity do ČJ, M, AJ, učebnice do M, ČJ, NSV, AJ, všechny sešity, které jste si 
odnesly ze školy domů (do ČJ a M, sešit do NSV, televizní vysílání), žákovský deník, 
vybavené pouzdro (pero, ořezané tužky a pastelky, guma, pravítko). Alespoň dvě až tři 
roušky (chirurgické nebo z nanovlákna, popř. respirátor).  
Během příští týdne si dejte do pořádku, případně dovybavte rýsovací pomůcky, koncem 
dubna začneme pravidelně rýsovat (ořezaná tužka tuhost č.3,2 pravítka - nejlépe 2 
trojúhelníky s ryskou, funkční pravítko). 
 
V pátek bychom vyrazily v rámci lesního dne za venkovní výukou do přírody. Tento den si 
přineste místo aktovek vybavené batůžky se svačinou, pitím, pláštěnkou. 
 
Velmi se těšíme a přejeme příjemné dny 
                                                  Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 


