
  

                         TÝDENNÍ PLÁN 37 

                          24.5. – 28.5.2021 

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, lihový fix, 
pravítko, kružítko). 
- Alespoň dvě až tři roušky (chirurgické nebo z nanovlákna, popř. respirátor). 
- Mazací tabulku a fix. 
- 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. 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Rozeznávám 
příslovce. Píšu 
předložky zvlášť. 

Příslovce, předložky. 
Pracovní sešit str. 60-61, psaní do malého sešitu (některá cvičení z učebnice str. 92-93), společné aktivity 
k procvičování (karty, bingo, příběhové kostky…). 
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 splním úkoly 
v pracovním i malém 
sešitě. 

Matematika 
- Pojmenuji různé 
části celku. 
Vymodeluji síť 
krychle. 

Geometrie (tělesa, síť krychle), rýsování. Části celku (polovina, čtvrtina…). 
Pokusíme se vypracovat cvičení z 2. dílu pracovního sešitu do str. 35.  
Procvičování počítání – učebnice 75/9, 87/5,12, 89/5, 90/3. Písemné sčítání a odčítání, hry na násobení a 
přednost operací, dělení se zbytkem. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pro nepřítomné děti uvádím zde pod plánem výsledky cvičení – vypracují jen ta, kterým budou rozumět… 

Přesně a čistě 
vypracuji úkoly 
v pracovním sešitě a 
učebnici. 

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


Náš svět 
- Chápu rozdíl 
mezi horninou a 
nerostem, 
alespoň jeden 
druh poznám. 

Neživá příroda – horniny, nerosty. 
 
Dokončovací práce na miniprojektu „Jedlá zahrada“. 

Ve skupině vypracuji 
přesný plán a rozpis, 
„na čisto“ vše 
překreslíme a 
přepíšeme. 

Anglický jazyk 
- Odříkám 
anglickou 
abecedu. 
----------------------- 
- Nacházím 
informace 
v psaném textu. 

 
LAU – Začneme novou učebnici Happy street 2, v lekci 1 budeme opakovat abecedu a hláskování. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Reading a letter and a story. 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     úkoly v Google Učebně (do každého předmětu jeden, ke kterému bude možnost splněné vložit) se zobrazí se pouze těm, kteří 
prezenčně vůbec do školy docházet nebudou. Nepřítomné děti budou 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.



 



 



 



 



 



 



 


