
TÝDENNÍ PLÁN 

30. 3. – 3. 4. 2020 

Č 

Procvičování pravopisu – dle cvičného sešitu a dle 
https://www.onlinecviceni.cz/  
Do sešitu domácího – strana 78 cvičení 8 a) - dravý (sh) potok za 
vesnicí (nesh) 
Stále opakovat větné členy 
Do sešitu školního – proveďte grafický rozbor větných členů a 
očíslujte slovní druhy, u podtržených podstatných jmen určete pád, 
číslo, rod a vzor a u slovesa jsme se učili -  určete osobu, číslo, způsob, 
čas, rod a vid 

a. Loni jsme se ve škole poctivě učili větné členy. 

b. Pavla a Mirka šijí nádherné roušky z bavlny. 

c. Žáci z naší třídy svědomitě plní zadané úkoly. 

Do sešitu literatura – nadpis Kniha třesků a plesků (str. 28 – 30 – 
čítanka) – odpovězte na otázky k textu 
1. Kolik má báseň slok a veršů? 
2. Vypište alespoň 3 rýmy. 
3. Jedná se o poezii? (ano / ne) 
4. Jedná se o prózu (ano / ne) 
5. Vypište zeměpisné názvy. 
6. Vypište alespoň 1 přímou řeč. 
7. Ve 3. sloce nahraďte zájmeno jenž jiným zájmenem. 
8. Jak velké je ptáče? 
Číst knihu dle vlastního výběru (každý den několik stran) 

M 

1.)Do školního sešitu aritmetiky napsat další hodinu (bez čísla) a 
datum a opsat vzorově vypočítaný příklad:  
Př. Odměnu 250 Kč rozděl na 2 části v poměru 2:3.      
2:3 - to je celkem 5 dílů  
5 dílů = 250 K 
1 díl = 50 Kč  (250 : 5) 
2 díly = 100 Kč 
3 díly = 150 Kč      kontrola : 100 Kč + 150 Kč = 250 Kč 
Odměnu 250 Kč rozdělíme na 100 Kč a 150 Kč. 
 
2.) Podle tohoto vzoru vypočítej do ŠA příklady str.48/3,4,5,6,7 
modré  
     + str. 51/1,2,3 oranž. (součet úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů) 
3.) Prostuduj str. 49 v učebnici a do ŠA opiš z této strany Př. 1, 2, 1, 
2 -  dolní polovina strany + opiš dole 2 věty 
4.) Vypočítej do ŠA : a) V poměru 4:3 zvětši čísla 9,15,33,48. 
                                        b) V poměru 2:5 zmenši čísla 5,10,40,50. 

P 

Přečtěte si text v učebnici strana 71 až 74. Pokračujte prosím 
zápisem do sešitu (kdo má možnost, může si text vytisknout, podtrhat a 
nalepit do sešitu a splnit úkol v textu - obrázky). 
Kmen: Strunatci       Podkmen: Obratlovci         
Nadtřída: Čelistnatci           Třída: Ptáci 

https://www.onlinecviceni.cz/


Stavba těla: hlava se zobákem, ozobí, krk, trup, ocas, přední končetiny 
= křídla, kráčivé končetiny, aerodynamický tvar těla Tělní pokryv: 
z kůže vyrůstá peří – 1. obrysové peří – na povrchu, tvoří letky (křídla) a 
rýdovací pera (ocas) 2. prachové peří – jemné na teplo (pelichání – 
výměna peří) Nakreslit obrázek pera – učebnice strana 71. Kostra: 
lehká, pevná, dlouhé kosti jsou duté, hrudník – velký hřeben s největšími 
svaly – prsními. Trávicí soustava: zobák – tvar dle druhu potravy, jícen, 
vole, žaludek (dva oddíly – svalnatý a žlaznatý), tenké střevo, kloaka, řiť. 
Játra a slinivka břišní. Dýchací soustava: nozdry, průdušnice, dvě 
průdušky (hlasivky), plíce, plicní vaky  - nakreslit obrázek plic a plicních 
vaků – učebnice strana 73 (vpravo). 

A 

1. Zkontroluj si cvičení z minulého týdne W p.44/4,W p.45/5 a oprav je 
podle řešení v příloze. 
2. Vypracuj W p.46/2 – používej věty kladné či záporné podle toho, zda-
li se odehrály ve tvém životě a W p.46/3 – ze slov slož větu. Jedná se o 
předpřítomný čas, měl bys mít tabulky již přepsané v sešitě. Výsledky ke 
kontrole dostaneš příští týden. 
3. Žáci sluníčka nemusí mít přepsané 4 tabulky předpřítomného času 
z 1.týdne, ale stačí vlepit mluvnici z přílohy. 
4. V učebnici str. 58 si opět přečti článek o soukromých detektivech a do 
sešitu anglického jazyka přepiš věty ze cv.2 str.59 podle toho, kdo tu 
aktivitu vykonal, tzn.do mezer doplníš buď Smart Alec nebo Sweet 
Sue, PB p.59/2. Žáci, kteří budou moci pracovat ve Smart classu, si 
mohou poslech k textu pustit v nachystaném cvičení. 
5. Žáci, kteří budou moci pracovat ve Smart classu z jejich domovských 
pc, mohou vypracovat jedno cvičení na předpřítomný čas on line, 
poslechnout si funny velikonoční videjko (Easter, 5B-CD, 5A) 
Instrukce k používání jsou v příloze. Kdo si nepamatuje heslo, 
kontaktujte mě na:   i.hallova@seznam.cz 
6. Angličtinu si můžete procvičovat i na: www.jazyky-online.info nebo 
na www.english-4u.de 
A to v „Tenses Exercises – Intermediate - Present Perfect Simple (1,2) a 
Present Perfect questions (1-3).  

INF Pokračovat na již zadaných úkolech + opakovat probrané učivo 

F 

Do sešitu si přepiš následující text: Optické přístroje – 1. Lupa – je to 
spojka s malou ohniskovou vzdáleností. Obraz, který vytváří je zvětšený, 
vzpřímený, neskutečný. 2. Mikroskop – má dvě optické části- 
okulár(spojka) a objektiv (spojka). Obraz, který vytváří je zvětšený, 
zdánlivý, převrácený. 3. Dalekohled- a) hvězdářský – okulár i objektiv 
jsou spojky, obraz je zvětšený, zdánlivý, převrácený.  b) triedr – mezi 
okulárem a objektivem jsou dva skleněné hranoly, které obraz vzpřimují. 
Prohlédni si obrázky v učebnici strana 73. Na straně najdi význam – 
vyrábějí se dalekohledy zoom – napiš do sešitu, co to znamená. 
Sleduj v pondělí 30. 3. na ČT2 v 12.50 hod – Odpoledka – Proudění 
kapalin a plynů a v úterý 31. 3. na ČT 2 v 12:45 hod – Odpoledka – 
Tlak v tekutinách. 

D 

Pomocí učebnice (str. 69, 70, 71 a 72) vypracuj pracovní list 2. – D7. 
Vyplněný list si nalep do sešitu. Kdo nemá tiskárnu nebo chce, si text 
opíše. 

Z Z – 7 

mailto:i.hallova@seznam.cz
http://www.jazyky-online.info/
http://www.english-4u.de/


1. Zopakovat si učivo z minulého týdne. 
2. Učebnice str. 80 – 81 – Jižní Afrika – přečíst a doplnit do pracovního 
listu č. 33. 
3. Zkus si cvičení o jižní 
Africe: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2218 
4. Zkuste v tomto cvičení dosáhnout úrovně 
4: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-africke-staty-2-uroven/2289 
5. Úterý 31.3. – 12:00 – ČT 2 – Zázračná planeta: Afrika: Mys Dobré 
naděje 
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy 

VKO Pokyny v příloze: Pracovní list 2. – VKO7 

ČASP + 

VKZ 

Sestavte seznam alespoň 5 položek, kterými jste pro sebe udělali něco 
dobrého (sportoval jsem, vyřešil jsem úkol z M,…) a seznam alespoň 5 
dobrých skutků, které jste vykonali pro své okolí (vynesl jsem koš, 
vyvenčil psa,….) – seznam si umístěte ke svému dennímu plánu. 

VV Výtvarně tvořte – obrázky pro radost (třeba jako dárek) 

TV 
Choďte na procházky, běhejte, posilujte, cvičte dle vámi sestavené 
rozcvičky, vše s ohledem na vaše zdraví a bezpečnost 
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