
TÝDENNÍ PLÁN 

16. 3. – 20. 3. 2020 

Č 

Př Přečíst 1 libovolnou pověst (čítanka, internet, kniha,…) – zapsat si ji do sešitu 

čtení (kdo nemá sešit u sebe -  na papír, který následně vlepíme do sešitu)  

o   Název 

o   Postavy 

o   Místo, prostředí, kde se pověst odehrává 

o   Kdy se pověst odehrává 

o   Vypsat slova nespisovná, nářeční (pokud se vyskytují) 

o   Stručný děj (3 – 5 vět) 

o   Ilustrace 

-          Opakování pravopisu – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen a 

koncovky přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích - 

https://www.onlinecviceni.cz/ - - ČJ - od 3. třídy (vyjmenovaná slova), 4. třída 

(skloňování podstatných jmen), 5. třída (přídavná jména) + opakování cvičení 

z PS 

-          Do domácího sešitu – přepsat ze str 82 cvičení 6 a str 80, cv. 3 – jen 

přepsat (kdo nemá sešit DÚ – na papír, pak vlepíme) 

M 

Dokončit již zadané - PS-A- str.1,2,3,4 , z uč. str. 3 cv. 4 do sešitu 

Ma,                                          

 PS-G- z učebnice str. 35 cv. 4 do sešitu geometrie 

AJ 

Úkoly jsou pro obě skupiny jedna i dvě totožné.  

1. Mít osvojenou slovní zásobu 4(C,D) plus culture plus EAC 

2. Přepsat slovní zásobu 5(A,B) a začít se ji učit. 

3. Vypracovat úkoly z pracovního sešitu str.36/2,3,4,5. Kdo nějaké cvičení 

nemá, vypracuje pouze chybějící. 

4. V učebnici na str.51 studuj píseň a sleduj příkazy pod obrázky. Připrav pouze 

ústně. 

Píseň je jistě dostupná na youtube  

 

ČAJS - 

VL 

Učebnice VLASTIVĚDA – OBRAZY Z NEJNOVĚJŠÍCH DĚJIN – str. 54 – 55 přečíst a doplnit 
do pracovního listu 20 + otázky pod textem na pracovním listu 20 
Opakovaní – list 21 (v příloze emailu) – cvičení 1 – 3.  
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy.  

 

INF 

Informatika 

Opakování probraného učiva:  

Popis a funkce počítače, periferie PC – vysvětlení + příklady, hardware – 

vysvětlení + příklady, software – vysvětlení + příklady, informace – vysvětlení 

+ příklady, jednotky informací (bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, 

terabyte) + příklady, operační systém – vysvětlení + příklady, základní pojmy – 

soubor, složka, kořenový adresář, okno, ikona, pracovní plocha, hlavní panel, 

tlačítko start (vysvětlit pojem a uvést příklad) 

Po návratu do školy bude učivo zopakováno a napsána písemná práce.  

Program Malování: téma jaro popřípadě další libovolné téma 

V programu Malování namalovat libovolný obrázek s tematikou jara 

https://www.onlinecviceni.cz/


Procvičování využití: tužka, vyplnit barvou, text, guma, lupa, tvary, štětce, 

barvy, velikost, … 

ČAJS - 

PŘ 

Učebnice str. 38 – 39 – První pomoc a správné držení těla – přečíst a doplnit do 
pracovního listu 10.  
UČ str. 39 – otázky – odpovědi napsat do pracovního listu 11 (otázky str. 39). 
Učebnice str. 40 – Svalová soustava - přečíst a doplnit do pracovního listu 11.  
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy.  

 

  

  

  
 


