
 

37. týdenní plán 

24.5. - 28.5. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Opakování 
učiva 

-  
Časování sloves 

CÍLE:  
• časuji slovesa podle zadání. 

UČIVO 
Učebnice po str.98 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: po str.29, str.39 
Ve středu si napíšeme písemnou práci, jejíž součástí bude 

diktát, doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova a koncovky 
podstatných jmen, určování slovních druhů, podstatná jména- 
pádové otázky, rod, číslo, vzory, souhrnné cvičení na psaní bě/bje, 
pě, vě/vje a znělé a neznělé hlásky. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

           TP37 
Lekce 6:  

Just for fun!  

CÍLE:  
• pojmenuju dny v týdnu 
• popíšu svoje týdenní aktivity 

UČIVO: Lekce 6: Just for fun! 
str.42+ 43 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

TP37 
 

Unit 7:  
People at work 

  

CÍLE:  
• Napíši test UNIT 6 ve čtvrtek 27. 5. 2021 
• Znám názvy různých povolání 
• Používám přítomný čas prostý k popisu mého povolání (I 

work in ….) 
   

UČIVO: Lekce 6: Just for fun! Test, pracovní sešit str. 56 a 58. 
Lekce 7: People at work, učebnice str.48-50, pracovní sešit str. 59-60. 

MATEMATIKA 
 
Opakování učiva 

 

Násobení 
dvojciferným 

činitelem  

CÍLE: 
• násobím dvojciferným činitelem písemně pod sebou i 

indickým způsobem. 

UČIVO: 
V úterý si napíšeme písemnou práci (pamětné i písemné sčítání a 
odčítání, zaokrouhlování do 1000000, přednosti násobení a dělení, 
převody jednotek, písemné násobení, písemné dělení se zbytkem i 
bez, geometrický úkol) 
  
Pracovní sešit (2.díl) dokončení str.34,35, 
Práce s učebnicí: 64-74, 93-96 (vybraná cvičení) 



NÁŠ SVĚT 
 

Přemyslovci a 
český stát 

 

Ekosystém les 
a louka 

CÍLE: 
• seznámím se s příběhy přemyslovských knížat a dobou, 

ve které žili 
• pozoruji, zkoumám a zapisuji postřehy o živočiších na 

louce nebo v lese. 

UČIVO: 
Přemyslovská knížata a život v Čechách před tisíci lety. 
Ekosystém lesa a louky se zaměřením na živočišnou říši. 

Milí rodiče a milé děti, 
 
příští týden bychom si napsali písemné práce z M (úterý 25.5.) a ČJ (středa265)). Co bude 
obsahem, naleznete u jednotlivých předmětů v týdenním plánu.  
 
V pátek 28.5. máme v rámci harmonogramu vydávání obědů pozdní výdej obědu (13:10 až 
13:20). Toho bychom rádi využili a vyrazili v tento den za lesní výukou. Prví hodinu proběhne 
podle rozvrhu výuka angličtiny, pak bychom vyrazili ven (batůžky, pevnou obuv, oblečení 
přiměřené počasí, větší svačinu a pití, pláštěnku sebou). 
 
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 


