
TÝDENNÍ PLÁN 

6.4. – 8.4. 2020 

ČJ      V příloze 

M V příloze 

AJ 

1. Zkontroluj si cvičení v prac. sešitě s výsledky v příloze. (W p.42/1,2, W 
p.41/3) 

2. Vypracuj v prac. sešitě W p.41/4(cvičení je na přítomný čas prostý, 
pomáhej si tabulkami v sešitě aj) 

3. Vypracuj v W p.43/5,7(cvičení jsou na vazbu There is/are a předložky, 
opět pracuj se sešitem aj). 

4. Přepiš slovíčka 5 (C,D) + culture do slovníčku. 

5. PROSÍM, zkuste se opětovně všichni přihlásit do Smart classu, na 
odstranění problémů s přihlášením se usilovně pracovalo a možná ještě 
pracuje. Přihlášení ze stránek školy www.zslipovec.cz, smart class pro 
studenty mimo školu. Upozorňuji, že ve Smart classu jsou vkládány 
úkoly a poslechy navíc, takže žáci, kteří se nemohou do aplikace přihlásit 
a budou-li plnit úkoly do aj zaslané třídními učiteli, splní si také své 
přípravy. Kdo pracuje ve Smartu, hlídejte si moje hodnocení (zpětně se 
podívat jiný den na úkol). Hodnotím Vás za práci jedničkou (většinou za 
vypracování dvou úkolů s dosaženým průměrem 80%) a někdo má 
známek v tomto okamžiku už více. Téměř vždy zapíši i komentář, na čem 
byste měli ještě pracovat, jestli jsem s výsledky spokojená apod. Prosím, 
hodnocení je motivační. Nebojte se, že bych Vás hodnotila nízkou 
známkou. Velmi oceňuji ochotu pracovat v této aplikaci. Kdo se nově 
přihlásí, začněte pracovat na nových úkolech, starými se nemusíte 
zdržovat. Jak v aplikaci pracovat, jste obdrželi tento týden prostřednictvím 
mailu. Jde o 5 úkolů, udělej jakýkoli: Unit 5B, exist. vazba;  Unit 5B, přít. 
čas prostý II; Vocab 5(A,B,C); poslech Unit 5B, CD 31; a poslech Unit 5C, 
CD 33. 

ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si látku z minulého týdne – podnebné pásy 
2. Učebnice str. 6  – Evropa poloha na zemi – přečíst a doplnit do 
pracovního listu č.24  
3. Uvedené pojmy – poloostrovy a ostrovy si najděte na kartonové mapce 
(měla by být vložena v učebnici) případně na jiné mapě (v atlase na 
internetu). Přiřaďte uvedené pojmy do slepé mapky v učebnici str. 7.  
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy.  

INF 

Program Malování: téma Velikonoce 
V programu Malování namalovat velikonoční vajíčko. (obdobně jako jsme 
malovali vánoční baňku) 
Procvičování využití: tužka, vyplnit barvou, text, guma, lupa, tvary, štětce, 
barvy, velikost, … 
Inspiraci můžete hledat i na internetu 

ČAJS - 

PŘ 

1. Zopakovat si oběhovou soustavu.  

http://www.zslipovec.cz/


2. Učebnice str. 43 – 45 – Dýchací soustava – přečíst a doplnit do 
pracovního listu 11-12 
3. Pusťte si video, které pojednává o dýchání: 
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE 
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE

