
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 38 

                   31.5. – 4.5.2021 

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. 
- Vyprávění o bláznivém účesu – pokud jsi jej nestihl/a dopsat ve škole. 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Rozeznávám 
předložky, píšu je 
zvlášť. 

Předložky. Opakování před písemnou prací. 
Pracovní list. Pracovní sešit str. 61, psaní do malého sešitu (některá cvičení z učebnice str. 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 
- Používám 
správně všechny 
postupy, které 

Krokování. Opakování před písemnou prací. 
Cvičení z 2. dílu pracovního sešitu do str. 39.  
Procvičování počítání – písemné sčítání a odčítání, hry na násobení a přednost operací, dělení se zbytkem, 
počítání za pomoci násobilky a rozkladu (13.4=…). Rýsování, obvod, obsah. 

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


jsem se během 
školního roku 
naučil/a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pro nepřítomné děti uvádím zde pod plánem výsledky cvičení – vypracují jen ta, kterým budou rozumět… 

Náš svět 
- Zdůvodním, 
proč se vzduch 
pohybuje a co 
způsobují změny 
teploty vzduchu. 

Neživá příroda – vzduch. 
Čtení z učebnice, pracovní list. Pokusy. 
 
Dokončovací práce na miniprojektu „Jedlá zahrada“. 

Ve skupině udělám 
pokusy, vypracuji 
zápis všech pokusů. 

Anglický jazyk 
 
- Pojmenuji členy 
rodiny. 
----------------------- 
- Popisuji lidskou 
postavu. 

 
LAU – Dokončíme lekci 1- procvičíme spelling (hláskování). Začneme lekci 2 - Family, naučíme se pojmenovat 
členy rodiny .  
Str. 6-9.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Body parts. 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     ve čtvrtek 3.6. proběhne focení tříd (naše třída přijde na řadu v 9:40 – pokud by se chtěly zúčastnit i děti nepřítomné na 
prezenční výuce). 
     Závěrečné písemné práce by proběhly následující týden – v pondělí 7.6. z matematiky (písemné počítání, přednost operací, dělení 

se zbytkem, počítání za pomoci násobilky - příklady jako "13.4" apod., slovní úloha, rýsování úsečky, kružnice, měření, obvod a obsah 

obrazců v síti) a v úterý 8.6. z českého jazyka (psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách, ohebné slovní druhy, slovesa, čtení textu s 

porozuměním). 
     Přestože se již může do tělocvičny i do šaten, vzhledem k tomu, že většina dětí z cvičebních úborů a obuvi do tělocvičny stihla 
nejspíš vyrůst, připadá mi zbytečné na ten jeden měsíc shánět novou výbavu. Řešili bychom to podobně jako doposud – když to 
počasí dovolí (tj. nebude pršet), budeme chodit ven ke konci vyučování. 
                      Děkuji a přeji co nejpříjemnější dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

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



 



 



 



 



Jméno:____________________ 

 

1. Přečti si povídání o vzduchu na straně 42 v učebnici 

prvouky. 

 

2. Kolem Země je vrstva vzduchu - taková „slupka“. Jak se jí 

odborně říká? ____________________________ 

 

3. Vzduch se pohybuje, podle rychlosti je to bezvětří, vánek, 

vítr nebo vichřice. 

Podívej se z okna a napiš – jak silně se dnes pohybuje vzduch? 

____________________________________ 

 

4. Ověř si, jestli je teď kolem tebe vzduch – vezmi učebnici a 

mávej s ní kolem sebe (pozor, ať neuhodíš spolužáky). Pokud je 

kolem tebe vzduch, bude brzdit pohyb učebnice a bude to 

trochu svištět. Je kolem tebe teď vzduch? 

ANO x NE (zakroužkuj) 

 

5. Proveď pokus ze strany 42 v učebnici. Buď velmi 

opatrný/á, pokus nedělej sám/sama, budete jej dělat celá 

třída společně s paní učitelkou! 
Číslo pokusu Co myslíš, že se stane? Vysvětli, proč se tak stalo: 

0. 

Svíčka u dveří 

 

 

 

 

 
ANO x NE 

 

 

6. Čekají tě další pokusy, návody na ně jsou očíslované. Na 

další straně tohoto listu piš záznamy z těchto pokusů! 



Vždy postupuj takto: 

- Nachystej si věci a přečti si postup. 

- Napiš, co se podle tebe stane. 

- Proveď pokus. 

- Vyznač, zda sis to myslel/a správně nebo ne (zakroužkuj ANO x NE). 

- Napiš vysvětlení toho, co se stalo. 

 
Číslo pokusu Co myslíš, že se stane? Vysvětli, proč se tak stalo: 

1. 

Ve vodě bez 

namočení 

 

 

 

 

 
ANO x NE 

 

2. 

Balonek na 

reaktivní pohon 

 

 

 

 

 
ANO x NE 

 

3. 

Zahřátí a ochlazení 

vzduchu 

 

 

 

 

 
ANO x NE 

 

4. 

Zázračná sklenice 

 

 

 

 

 

 

 
ANO x NE 

 

5. 

Co stlačí lahev? 

 

 

 

 

 

 
ANO x NE 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


