
 

38. týdenní plán 

31.5. - 4.6. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Opakování 
učiva 

-  
Časování 

sloves 

CÍLE:  
• časuji slovesa podle zadání 
• vytvořím výukový plakát provázaný s tématem našeho 

světa(ekosystémy 

UČIVO 
Učebnice po str.100 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: po str.29 
Televizní vysílání: “Na louce je živo”,.. nebo “V lese je živo” nebo “U vody 
je živo”…vyber si jedno z prostředí a popiš, napiš, rozepiš se o tom, jak 
je v těchto místech živo. Inspiruj se vlastním předchozím pozorováním, 
shlédnutím dokumentu atd, dle svých možností. Kritérium 8 vět. 
Obrázek. 

ANGLICKÝ 
JAZYK (LAU) 

            
Lekce 6:  

Just for fun!  

CÍLE:  
• popíšu svoje týdenní aktivity 
• popíšu, co ráda sleduju v televizi 

UČIVO: Lekce 6: Just for fun! 
str.43-45 

ANGLICKÝ 
JAZYK (FLO) 

 

Unit 7:  
People at work 
  

CÍLE:  
• Znám slovíčka UNIT 7 
• Používám přítomný čas prostý k popisu mých aktivit (I play 

tennis.) 
• Znám tvar přítomného času prostého pro 3. o.j.č. (He, She 

plays tennis.) 
   

UČIVO: Lekce 7: People at work, učebnice str.51-52, pracovní sešit str. 
59-60. Přítomný čas prostý. 

MATEMATIKA 
 

Geometrické 
konstrukce 

•  

čas  

CÍLE: 
• objasním druhému pojmy úsečka, přímka, 

rovnoběžka 
• zjistím, co lze narýsovat pomocí pravítka a 

trojúhelníku s ryskou 
• převádím jednotky času  

UČIVO: 
Pracovní sešit (2.díl)dokončení str.31-33 
Práce s učebnicí: 89-92 (vybraná cvičení) 
pracovní listy a interaktivní cvičení na procvičování jednotek času, 
slovní úlohy. 
  
Pravidelně měj připravené rýsovací pomůcky, v příštím týdnu budeš 
potřebovat 2 pravítka, z toho alespoň jeden trojúhelník s ryskou. 



NÁŠ SVĚT 
 

Život za doby 
 Přemyslovců 

•  

Ekosystémy  

CÍLE: 
• pomocí příběhů a obrázků si utvořím  představu o životě za 

vlády Přemyslovců, vyjádřím obrázkem.   
• vytvořím plakát k jednomu z ekosystémů. 

UČIVO: 
Přemyslovská knížata a život v Čechách před tisíci lety. 
Ekosystémy a vztahy v nich. 

Milí rodiče a milé děti, 
 
v příštím týdnu už můžeme využívat tělocvičnu i šatny. Proto si hned v pondělí přineste 
cvičební úbor a přezůvky s bílou podrážkou do tělocvičny. Platí i vhodné vybavení na ven, 
kde také budeme trávit nějaké chvilky v průběhu výuky. 
 
V úterý nebudeme psát diktát, ani žádnou jinou písemku, je den dětí! V tento den 
vyhlašujeme v rámci naší třídy jako den ŠÍLENÝCH ÚČESŮ. Přijměte to milé děti jako výzvu 

a přijďte na hlavě s něčím nevídaným, ať naše společné foto stojí za to😊. 

 
Ve čtvrtek se budeme hromadně fotit. Proto přijďte v tento den dobře naladění, usměvaví a 
krásní.  
 
Na pátek 4.6. si přineste knihu do čtenářské dílny. 
 
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 


