
TÝDENNÍ PLÁN 

14.4. – 17.4. 2020 

ČJ 

     Opakování pravopisu – https://www.onlinecviceni.cz/ - každý pracovní 
den 1 cvičení 

       - do školního sešitu – učebnice strana 53 cvičení 4 – tabulka (1. řádek 
– výška – vysoký - vysoko) 

      - zopakovat si slovní druhy – učebnice strana 52  
      - sešit DÚ – vytvořte si seznam slovních druhů 1 – 10 a ke každému 

slovnímu druhu napište tři příklady (1 – pes, les, stůl, 2 – pěkný,….9 – 
ano,…, 10 – bum,…) 

     - dobrovolný DÚ pro rodiče – nadiktovat dětem diktát z PS str. 7 cvičení 
5 

      - do sešitu čtení – přečtěte si ukázku v učebnici ČJ na straně 98 – a 
odpovězte na otázky a), b), c) a dobrovolný úkol d)  

     - pokračovat v četbě knihy 
     -sledujte soutěže na vlastním mailu (kdo mi ještě neposlal mail – 

e.vesella@seznam.cz) 

M  V příloze 

AJ 

1. Zkontroluj si a oprav barevně W p.41/4, 43/5,7. Výsledky jsou v příloze. 

2. Vypracuj W p.44/1, W p.45/2,3. 

3. Uč se slovíčka 5(A,B,C,D) + culture 

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná 2 cvičení: Unit 5A, CD 
24-poslech; Unit 5B, přít.čas prostý III 

ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si látku z minulého týdne – hranice Evropy, poloostrovy a 
ostrovy v pracovním listu č.24 
2. Učebnice str. 6 - opakování dole cv.1, učebnice str. 7 cv. 3,4. 
3. Zeměpisné pojmy uvedené v části hranice Evropy, poloostrovy a 
ostrovy zakreslete do slepé mapky v příloze.   
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy.  

INF 

V tomto týdnu si vyberte mezi programováním a malováním.  
Malování: libovolné téma 
NEBO 
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.  

ČAJS - 

PŘ 

1. Zopakovat si dýchací soustavu 
2. Učebnice str. 45 – otázky dole, odpovědi zapsat do pracovního listu 12 
(nahoře odstavec Opakování str. 45) 
3. Pracovní sešit str. 24 – cvičení 1,2,3  
Kontrolu správného doplnění provedeme společně hned po návratu do 
školy.  

 

https://www.onlinecviceni.cz/
http://www.code.org/
http://www.code.org/

