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                          10.5. – 14.5.2021 

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. 
- Hotové pracovní listy z minulého (online) týdne. 
- Kružítko – začneme kroužit. 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Poznám v textu 
zájmeno a 
číslovku. 

Slovesa - procvičování slovesné osoby, čísla a času. Infinitiv a zvratná slovesa. 
Pracovní sešit str. 68-71, psaní do malého sešitu, společné aktivity k procvičování. 
Čtenářské dílny – čtení z vlastní knížky – PŘINÉST SI JI RADĚJI HNED V PONDĚLÍ DO ŠKOLY! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Děti nepřítomné můžou procvičovat na https://www.gramar.in,  
https://skolakov.eu,  
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida. 

 
Správně vyplním 
úkoly v pracovním 
sešitě. 

Matematika 
- Budu přesně 
rýsovat kružnice. 
Určím poloměr a 
průměr. 

Geometrie, rýsování.  
Pokusíme se vypracovat cvičení z 2. dílu pracovního sešitu do str. 27. (Budeme „vyzobávat“, co je potřeba 
dodělat a vysvětlit – je možné, že něco vynecháme, nebo budou nějaká cvičení dělat jen někteří.)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pro nepřítomné děti uvádím zde pod plánem výsledky cvičení – vypracují jen ta, kterým budou rozumět… 

Přesně a čistě 
vypracuji úkoly 
v pracovním sešitě. 

https://www.gramar.in/
https://skolakov.eu/
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida


Náš svět 
 
- Pojmenuji různé 
části hub. 

- Propojení ČJ a NSV v centrech aktivit a ve čtení – téma houby, Alexander Fleming (z knihy „Velcí vynálezci“), 
pokračování v tématu o rostlinách. 
 
- Podle počasí vycházka na celé dopoledne do lesa (předběžně to podle momentální předpovědi vypadá 
na úterý po angličtině). 

Odpovím na otázky 
v pracovním listu. 

Anglický jazyk 
- Popíšu, co umím 
a neumím. 
----------------------- 
- Určuji, co komu 
patří. 

 
LAU – Opakování lekce 9 – Body/Tělo. 
Str. 70 a 71. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Whose is it? 

 

 
 
 
 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     následující týden je lichý, jdeme do školy prezenčně. Počínaje 10.5. bude probíhat testování na Covid jen 1x týdně (v pondělí). 
Úkoly v Google Učebně (do každého předmětu jeden, ke kterému bude možnost splněné vložit) se zobrazí se pouze nepřítomným ve 
škole. V prezenčním týdnu budou nepřítomné děti postupovat podle týdenního plánu (jako tomu bývá v případě nemoci).  
                      Děkuji a přeji co nejpříjemnější dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

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



 



 



 



 



 



 


