
 

 

 

36. týdenní plán 

10.5. - 14.5. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Opakování 
učiva 

-  
Časování sloves 

CÍLE:  
• rozliším jednoduchý a složený tvar sloves 
• určím čas, slovesa správně časuji podle zadání. 

UČIVO 
Učebnice po str.94 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: po str. 28 
Televizní vysílání- volné psaní 

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 

            
Lekce 6:  

Just for fun!  

CÍLE:  
• pojmenuju dny v týdnu 
• popíšu svoje týdenní aktivity 

UČIVO: Lekce 6: Just for fun! 
str.42+ 43 

ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 

 
Unit 6:  

Just for fun!  

CÍLE:  
• popíšu, co rád(a) dělám pomocí slovesa “to like” 
• zeptám se spolužáka, co rád dělá (Do you like ...ing?) 
• používám přítomný čas prostý k popisu, co vše dělám 

každý den (I play ….. on Monday) 
   

UČIVO: Lekce 6: Just for fun! 
Učebnice str.42-43, pracovní sešit str. 49-54 

MATEMATIKA 
 
Opakování učiva 

•  

Násobení 
dvojciferným 

činitelem  

CÍLE: 
• násobím dvojciferným činitelem písemně pod sebou i 

indickým způsobem. 

UČIVO: 
Procvičíme si učivo na písemnou práci (pamětné i písemné sčítání a 
odčítání, zaokrouhlování do 1000000, přednosti násobení a dělení, 
zlomky, převody jednotek, písemné násobení, písemné dělení se 
zbytkem i bez) 
  
Pracovní sešit (2.díl) str. 30/cv.11, str.34,35 
Pracovní listy k procvičování učiva 
Práce s učebnicí: 64-74, 93-96 (vybraná cvičení) 

NÁŠ SVĚT 
 

CÍLE: 
• seznámím se s příběhy přemyslovských knížat a dobou, 

ve které žili 
• popíšu vývoj bezobratlého živočicha 



Přemyslovci a 
český stát 

- 
živočichové 
bezobratlí 

UČIVO: 
Přemyslovská knížata a život v Čechách před tisíci lety. 
Bezobratlí-vývoj 

Milí rodiče a milé děti, 
 
v týdnu opět budeme pobývat průběžně venku v okolí školy, probíhá i venkovní výuka 
tělocviku, kdy nebude výjimkou vyběhnutí nebo výšlap do polí a okolních lesů, proto 
nezapomeňte na vhodné oblečení i obuv (tělocvik na ven ve skříňce). Také platí, že v 
pondělí děti přinesou úkoly, které měly na tento týden zadané, stále budeme rýsovat, tak 
pro jistotu připomínám i rýsovací pomůcky. 
 
Protože se již budeme setkávat ve škole pravidelně, tak příští týden bychom procvičovali 
učivo a připravovali se na písemné práce z M a ČJ, které budeme psát v posledním 
květnovém týdnu (tedy od 24.5 do 28.5.). 
 

Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 


