
TÝDENNÍ PLÁN 

16. 3. – 20. 3. 2020 

Č 

- Zpracování prezentace o knize (bylo zadáno již ve škole – pokyny 

v sešitu literatury) – kdo nemá PP, napíše na papír, umět přednést 

- Referát o šikaně – zpracováváno ve škole – napsat do sešitu slohu a 

umět přednést jako mluvní cvičení 

- Procvičování pravopisu – dle cvičného sešitu a dle 

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

třída (skloňování popdstatných jmen), 5. třída (přídavná jména, podmět 

a přísudek), 6. třída – všechny odkazy, 7. třída – Tvarosloví a Skladba 

vět 

- Do sešitu domácího – str. 73/cvičení – 2 a, b, str. 69/cv.4  

- Do sešitu literatura – čítanka str. 26 – Ivan Vyskočil – Jak a kudy do 

krajiny snů 

1. Jak cestujeme do krajiny snů? 

2. Vypište alespoň 5 místních jmen. 

3. Zkuste namalovat plánek, mapku Krajiny snů. 

4. Stručně napište děj příběhu (3 – 5 vět). 

Kdo u sebe nemá sešity, vše vypracovává na volné papíry, které následně 

vlepíme do sešitu. 

M 

Učivo - Poměr  (již probrané, bude se pouze procvičovat a opakovat) 

            - znovu si samostatně propočítat vše ze školního sešitu ode dne 24. 2.  

            - projít si teorii i příklady z učebnice str. 45-47 + str. 50 + str. 52-53 

            - po zahájení výuky bude na uvedenou a procvičenou látku pís. pr. 

P 

Doplňte si prosím do sešitu následující text: 

JEHLIČNANY 

- dřeviny – stromy, keře 

- kořen – hlavní a postranní 

- stonek – kmen a větve 

- listy – jehlice s pryskyřičnými kanálky 

- rozmnožování – a) nepohlavně – řízky – kousky větviček 

                                 b) pohlavně – semeny – samčí šištice – pylová zrna samičí 

šištice – vajíčka, po oplození vzniká zárodek – učebnice strana 64 – zárodek – 

semínka na plodolistu – obrázek vpravo dole – jen tato část 

A 

1. Přepiš do sešitu z pracovního sešitu str. 72 tabulky 5. 1. včetně textu pod 

tabulkou, 5.2., 5.3., 5.4. s datem 16th March, Grammar - Předpřítomný čas. 

2. Uč se třetí tvary nepravidelných sloves (minulá příčestí). 

3. Uč se slovní zásobu 5(A,B,C,D), slovíčka 4(C,D) už máš mít naučená. 

4. Vypracujte poctivě z pracovního sešitu str.44/1,2,3 nebo učivo a látku 

NEzvládnete!!! 

23.3 tzn.příští pondělí pošlu správné výsledky pro kontrolu!!! 

INF 

Pracuj ve Wordu nebo PowerPointu, či jiném textovém editoru nebo pouze 

vyhledej informace a zapisuj na papír, který si vložíš do sešitu INF. 

Téma: Ubytování do 30 km. 

1.       1. Představení ubytování - (Kde se nachází a o jaký typ ubytování se jedná) 

2.       2. Co ubytování nabízí - (např. kulečník, wellness, …) 

3.       3. Okolí ubytování – ( v klidné části, u dálnice,…) 

https://www.onlinecviceni.cz/


4.       4. Tipy na výlet v okolí 

5.       5. Stravování (plná penze/polopenze/…   i s reálnými cenami) 

6.       6. Ceník ubytování (cena za různé možnosti, například jednolůžko, apartmán, 

chatka, atd. – pravdivé ceny) 
7.       7. Informační zdroje – na závěr vypiš, odkud si čerpal/a 

Důležité je, aby práce obsahovala všechny body a aby informace byly skutečné 

– NIC VYMYŠLENÉHO! 

F 

Napiš odpovědi na otázky i s číslem otázky do sešitu, odpovědi vždy celou 

větou. 

1. Kde leží předmětové a obrazové ohnisko u spojky? 

2. Kde leží předmětové a obrazové ohnisko u rozptylky? 

3. Jak prochází rovnoběžné paprsky přes spojku? 

4. Jak prochází rovnoběžné paprsky přes rozptylku? 

5. Co jsou to spojky a rozptylky? 

Do sešitu napiš nadpis -  OPTICKÉ PŘÍSTROJE 

Podnadpis Oko 

Pod tento text nakreslete obr. 40 strana 70 – Řez okem i s popisem – oba 

obrázky 

D 

V učebnici na straně 64 a 65 si pročti celý text i u obrázků a nezapomeň na 

vysvětlivky po stranách. Do sešitu udělej zápis k tématu: Papežství a 

církev. Poznámky omez na 10 podstatných bodů (vět), uvědom si, co je 

opravdu důležité pro pochopení tohoto tématu. Dále si vyber jeden libovolný 

text u obrázku a zapiš, o co se jedná. 

Z 

Dle učebnice str. 71 barevně vyznačit regiony Afriky do pracovního listu 29 

Učebnice str. 72 – 73 – ARABSKÁ SEVERNÍ AFRIKA – přečíst a doplnit do 

pracovní listu 30. 

Učebnice str. 74 – 75 – SAHEL – přečíst a doplnit do pracovního listu 30 

Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do školy 

Pro procvičování a opakování látky můžete 

využít www.skolasnadhledem.cz  do téma zadejte Afrika dle libosti procvičovat 

nebo www.umimefakta.cz 

VKO 

Vyhledat památky UNESCO (pět v ČR, pět ve světě) a zapsat do sešitu VKO. 

Všimni si v televizi, ve svém okolí, na internetu projevů neverbální komunikace 

a vypiš je do sešitu (o jaký způsob komunikace se jednalo, u koho, při jaké 

příležitosti, …) – minimálně 5 příkladů. 

 

http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimefakta.cz/

