
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - vyhledám ve slově párovou 
souhlásku                                              
- vhodně si odůvodním správné 
psaní  párových souhlásek                  

Nové učivo:  psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (párové 
souhlásky) - nejprve se s nimi seznam. Vysvětlení a přehled 
nalezneš v učebnici českého jazyka na st. 62 ve žlutém rámečku. 
Výjimky, které se nedají odůvodnit podle pravidla, je třeba si 
zapamatovat - najdeš je také v učebnici, a to na st. 65 ve žlutém 
rámečku. V učebnici si dále procvič ústně: st. 62 cv.1, st. 63 cv. 
3, 4, 5, 6a. Napiš si diktát ze st. 65/14 (pokud jsi doma, tak pošli 
foto). V pracovním sešitě si doplň st. 29 (celou).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 10. 5. je třeba odevzdat další čtenářský 
list (odevzdávej jej vložený v čtenářské složce/pošli foto 
čtenářského listu). 

Cíl: - představím ostatním své 
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                                                
(Děti, které zůstávají doma prosím, aby zaslaly foto TV 
vysílání.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

online procvičování https://www.gramar.in/cs/#2

Matematika Pracovní sešit:
Cíl: - hledám více řešení, vyřeším 
početní úlohy s penězi                      

St. 38 cv. 1 a 3 dokončíme, st. 40 cv. 1 a 2 dokončíme st. 41 cv. 
9 dokončíme. Řeš úlohy v pracovním sešitě po st. 43(včetně).

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

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

TÝDENNÍ PLÁN
10.5. - 14.5. 



Cíl: - představím ostatním ve třídě 
výsledky svého pozorování (pokus 
s klíčením)                                                     
- vytvářím učební pomůcku (k 
poznávání stromů)       

Pečlivě vše dopiš do záznamového archu a 11. 5. ve třídě vše  
představíš ostatním/zašleš foto. (Měj na paměti, že k tomu 
budeš potřebovat arch, který máš vlepený v sešitě NSV a 
případné obrázky nebo fotky.)                                                                                                   
Vytvoříme z pořízených fotografií stromů učební pomůcku/hru. 
Materiál již děti poslaly, kdo nestihl nezoufá, bud se podílet na 
tvoření pomůcky/hry.                                                                                                                                                                                

Anglický jazyk
Cíl:- používám větu: 
Umím/neumím…plavat… I 
can/Ican't
Slovní zásoba malovat - paint, zpívat - sing, hrát na nástroj (nebo hrát něco) - 

play piano, drums, flute, guitar, tennis, football, hockey(klavír, 
bubny, flétna, kytara, tenis, fotbal, hokej), plavat - swim, jezdit 
na - ride horse, bike (kole, koni), tancovat - dance, (člen 
neurčitý/učitý si doplníme v dalších týdnech:-)

Dále doporučuji k procvičování:

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


