
TÝDENNÍ PLÁN 

20.4. – 24.4. 2020 

ČJ 

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

cvičení 

- procvičování slovních druhů - https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy 

- do školního sešitu – učebnice strana 54 cvičení 9 – určit slovní druhy 

(nadepsat číslicí) 
- opakovat slovní druhy - strana 52 

- PS – strana 38 cvičení 2, 3 

- dobrovolný DÚ pro rodiče – nadiktovat dětem diktát z PS strana 7 cvičení 4 

- do sešitu čtení – učebnice ČJ- strana 72 cvičení 5 – přečtěte si ukázku a 

odpovězte na otázku za a) 

- pokračovat v četbě knihy 
       

M  V příloze 

AJ 

1. Zkontroluj si a oprav dle výsledků W p.44/1 (2–bathroom,3–living room,4–

hall,5–kitchen,6–dining room,7–garden, 8–desk,9–wardrobe,10–shower,11–chest 

of drawers,12–bed,13–phone,14–television,15–door,16–table,17–chair,18–

window, W p.45/2,3 (There is–2,5,6,8/There are–3,4,7 // 2–are,3–is,4–is,5–is,6–

isn’t,7–is,8–isn’t,9–are) . 

2. Uč se slovíčka lekce 5 (A,B,C,D) + culture. Už bys měl(a) umět. 

3. Vypracuj W p.37/6, W p.46/1 a do sešitu anglického jazyka přepiš a doplň 

z učebnice PB p.54/5. Znáš první počáteční písmeno. Napiš datum 20th April, 

Náš dům (nadpis). Zkontroluješ si příští týden. 

4. Velmi málo z Vás mi pracuje ve smartu, i přestože již není problém se sítí 

druhý týden.Ve smartu vás pracuje pouze 10 k 13.4., 6 žáků ze skupiny 1 a 

získané známky 7x známka 1 /4 žáci ze skupiny 2 a získané známky 4x 

známka 1, !!! Ve třídách 6,7,9 je účast mnohem vyšší. 

5. Pro žáky pracující ve smartu jsou připravená 3 cvičení: Unit 5B, přít.čas prostý 

IV; Unit 5B, CD 29; Unit 5B, exist.vazba II. 

ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si hranice Evropy, poloostrovy a ostrovy v Evropě.  

2. Zkontrolovat si doposud doplněné pracovní listy dle přílohy 

 

INF 

Opět si vyberte mezi programováním a malováním.  

Internet – vyhledávání 

Zadávejte svému dítěti otázky, na které vám bude hledat odpovědi na internetu. 

ČAJS - 

PŘ 

1. Zopakovat si dýchací soustavu 

2. Pracovní sešit str. 25 cv. 4 – 6. Pro cvičení 5 – můžete využít tyto www 

stránky: https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed 

3. Zkontrolujte si doposud doplněné pracovní listy dle přílohy 
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