
TÝDENNÍ PLÁN 

30. 3. – 3. 4. 2020 

ČJ 

     Číst knihu dle vlastního výběru – každý den několik stránek (vždy 1 stránka 
– hlasité čtení) 

-    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 

- oopakovat si látku ze školního sešitu 
- uučebnice – str. 92 – přečíst si dopis (ústně - Komu je dopis adresován? 

Kdo dopis píše?) 
- PPS – strana 8 cvičení 1 – jen doplnit i, í / y, ý (nedělat další úkoly a-f) 
- ddo sešitu školního – určete pád, číslo, rod a vzor – (u) umyvadla, (bez) 

pomoci, (s) učením, (na) návsi, (s) učiteli, (z) drahokamů 
- ddo domácího sešitu:                              

- Urči slovní druhy – nadepiš číslicí -  a doplň í/ý: 
a. Děti včera snědly zral___ banán. 
b. Často si pov__dáme s  mil__m__ přátel__. 
c. Ano, v__padá to na prav__ včel__ med. 
d. Z tmav__ch lesů se oz__valo hú. 
              
V případě dotazů a nejasností mě prosím kontaktujte – 
e.vesella@seznam.cz 

 

M 

Zdravím všechny a posílám úkoly. Napište mi, co vám dělá potíže. 
(Matýskova matematika je i na internetu, odkaz na 
str. školy.) Ať jste zdraví a práce se vám daří! 
MA - 30.3. - 3.4. 
1) Test. 
2) Z učebnice Ma- zelená -  do školního sešitu: cv. 3, str. 10 + cv. 
2,3,5, str. 11  
 
 Zkontrolujte si výsledky:                      
3/10 - 4 807 421,87 820 671,1 287800600 7 385 587 361 
2/11- 434 515, 27 310,105 450, 142 976, 5 399zb.5, 5 861zb.3, 414, 
1121zb.13, 102 025, 247 108; 3/11 - 1685g, 7536g, strýc-48 let, 
maminka-36 let; 5/11 - 0,8; 0,6;0,8;2,1;7,3;6,6;1;5;1;1,9;2,4;1,2;3,5;6,8;4,9 
                     
3) Ma - G - do sešitu: cv. 1,2,3,4,5,6, str. 38 ( u cv. 5 si nezapomeňte 
"doplnit" na obdélník, čtvereček má stranu 4cm!) 
 
kontrola: 4/38 - o=21cm;|LM|=9cm;o=16cm; 5/38 - S=192, 128,128; 6/38 - 
pravdivá tvrzení - d,e 

AJ 

1. Zkontroluj si vypracované úkoly v sešitě (z PB p.45/5b, PB p. 47/3b) a 
v prac.sešitě W  
    p.38/1,2,3, výsledky jsou v příloze. 
2. Do sešitu anglického jazyka přepiš učivo v obdélníčku v příloze. 

https://www.onlinecviceni.cz/


3. Vypracuj v pracovním sešitě W p.42/1,2 na nová slovíčka 5(A,B) a W 
p.41/3 na přítomný čas prostý. Řešení si zkontroluješ příští týden. 
4. Žáci, kteří budou moci pracovat ve Smart classu z jejich domovských 
pc, si mohou zábavnější formou procvičit slovíčka, vazbu (there is/are), 
poslech nových slovíček či shlédnout veselé velikonoční videjko. Žákům 
skupiny 1 jsem založila třídu, vaše přihlašovací údaje jsou pro uživatel-
první čtyři písmena malá bez háčků, kroužků a čárek z příjmení a první 
dvě z křestního jména a heslo-123 
    Např.pro Petr Černý, uživatel: cernpe, heslo: 123. Návod je uveden 
v příloze. Skupina 2 má třídu založenou. V případě potřeby mne 
kontaktujte na i.hallova@seznam.cz 
5. Angličtinu si můžete procvičovat i na: www.jazyky-online.info nebo na 
www.english-4u.de 
    A to v „Tenses exrecises-beginner-present simple (1-6), present simple 
negation (1-6), present simple questions (1-6)“. 

ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si látku z minulého týdne – polokoule a světadíly 
video : https://www.youtube.com/watch?v=tesg67-8SMQ 
k opakování využijte cvičení : 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3548 
2. Učebnice str. 4 – podnebné pásy – přečíst a doplnit do pracovního listu 
č. 23. 
3. Zkuste si opakovací cvičení o podnebných pásech 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3552 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4018 
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy.  

INF 

Programování formou hry:  

Webové stránka: www.code.org 

Na webové stránce www.code.org vyberte hodina kódu. V hodině kódu 
si vyberte, co chcete programovat (hrát) – Hvězdné války, Frozen, Sporty, 
Hodina kódu Minecraftu a dejte spustit. Krátké video vám ukáže, jak 
pracovat. Video je v angličtině s titulky. Po skončení videa plňte zadané 
úkoly.  

Přeji příjemné a zábavné programování.   

Internet – vyhledávání 

Dále pokračujte v zadávání otázek a vyhledávání odpovědí na internetu. 

ČAJS - 

PŘ 

1. Zopakovat si opěrnou a svalovou soustavu. Zkus si cvičení: 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1232 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1053 
2. Učebnice str. 42 – dole otázky – odpovědi napsat do pracovního listu č. 
11 – opakování str. 42 
3. Pracovní sešit str. 23 – opakovací úkoly Oběhové soustavě 
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy.  
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