
Předmět + cíle Učivo Splněno ✓

Český jazyk Pracovní sešit:
Cíl: - po odůvodnění vhodně 
doplním párovou souhlásku               

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (párové souhlásky)   
Téma najdeš v učebnici. Ústně si procvič na st. 64 cv. 9a 10.  St. 
65 celou. V pracovním sešitě jsme st. 30(dokončili ve škole), St. 
31 a 32    vypracujeme.                                                                                           
V úterý 18. 5. si písemně ověříme porozumění učivu párové 
souhlásky (doplníš vhodné párové souhlásky).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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.                                                                                                                                                           

Cíl: - písemně dokonči příběh Dokonči detektivní příběh se zápletkou a šťastným koncem:-)                                                                 
Karlík se krčil za zídkou staré opuštěné zahrady. Cítil jak mu 
prudce buši srdce. Slyšel blížící se kroky... a teď je to na Tobě.-)                                                                                                                                    
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 27. 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
Cíl: - násobím devíti                  Pracovní sešit st. 44-46 - členové rodiny

online procvičování+A10:A11 https://www.matika.in/cs/

Náš svět  Jarní příroda - stromy. Hospodářská/užitková zvířata a 
produkty.

TÝDENNÍ PLÁN
17.5. - 21.5. 



Cíl: - vytvářím učební pomůcku 
(stromy)                                                  
-  popíši proces od užitkového 
zvířete k produktu                                                                   

 Vzhledem k tomu, že se nám během minulého týdne sešly ještě 
další krásné fotografie, budeme pracovat na pomůckách i v 
tomto týdnu.          Cesta k produktům, které člověk získává díky 
hospodářským zvířatům (mléčná výroba, kožená výroba, 
produkty z medu, vlny...)   

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/určitý si doplníme v dalších týdnech:-)

Dále doporučuji k procvičování:

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


