
TÝDENNÍ PLÁN 

11.5. – 15.5. 2020 

ČJ 

 Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

- příloha PL na on line výuku 

- opakování pravopisu – https://www.onlinecviceni.cz/  

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

- učebnice strana 86 – přečíst báseň Jaro dělá pokusy 

- úkoly k básni:   
1. Kolik má báseň slok? 

2. Kolik má báseň veršů? 

3. Vypište tři dvojice rýmů (pokusy – krokusy,…) 

4. Vypište všechna slovesa  

5. Určete slovní druhy: dříve, ty, o, v, už, nebo (z básně) 

6. U 2 sloves z první sloky - dělá, vystrkuje – určete osobu, číslo, čas 

7. Vymyslete 5 přídavných jmen na jaro. (zelené, pěkné,..) 

8. Dobrovolný úkol – vymyslet báseň o jaru  

  

Odpovědi na otázky (ofocené v sešitě, nebo přímo v mailu) mi prosím zašlete 

- e.vesella@seznam.cz – do pátku 15. 5. 

Kdo mi úkol nepošle do daného termínu (bez omluvy), tak si k sobě píši N 

(nesplněno) a už ho více o úkol neupomínám. Na každý úkol vám do 24 hodin 

odpovím, pokud ne - musíte poslat znovu. 

  
- dobrovolný DÚ pro rodiče – nadiktovat dětem diktát z učebnice strana 83 

cvičení 10 – první polovinu diktátu (čárky ve větách dětem říkejte) 

- PS – strana 38 cvičení 4 b) – doplňujete ě/je (pamatuj po p – vždy ě, můžete si 

to zopakovat v učebnici na straně 38 a 39)  

M 

Matematika: úterý - 10:30 - 10:50 
Více informací v příloze 

 

AJ 

Online výuka: čtvrtek  10:20 –10:40         
1. Zkontroluj a oprav si W p.48/1,2 z přílohy. 

2. Vypracuj W p.51/5, W p.52/1, W p.53/4,6. 

3. Přepiš do sešitu aj obsahy obou obdélníků v příloze a popřemýšlej o obsahu. 

Získané informace využij pro práci ve smartu. 

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná dvě cvičení: Unit 6A, být, mít; 

Unit 6B, přít.čas průběhový I 

 

ČAJS - 

VL 

1. Učebnice str. 10 – je tam slepá mapka Evropy a pod ní místo k doplnění názvů 

nížin, pohoří a nejvyšších hor. Jelikož, to většinou je doplněné, a nebo to je vidět, 

co tam bylo , tak si to zakryjte volným listem papíru a pište si na něj, co 

odpovídá jakému písmenu či číslici. Velká písmena jsou názvy nížin, čísla názvy 

pohoří a malá písmena názvy nejvyšších bodů.  

Například to můžete mít takto: ( jen s tím rozdílem, že to budete mít správně ) 

A – Moravská   1 – Krkonoše   a - Sněžka 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
mailto:e.vesella@seznam.cz


B – Americká    2 – Beskydy   b - Boubín  

…..    ……    …… 

Kdo to bude mít hotové, můžete to vyfotit nebo přepsat na PC a poslat na email: 

ondra.bus@seznam.cz a pokud to bude správně, jednička ho nemine. Čas máte 

do konce tohoto týdne, tj. do 17.5.   

2. Učebnice str. 11 – přečíst si, co je počasí a co podnebí a doplnit do pracovního 

listu č. 26  – jen první 2 odstavce – Počasí a podnebí 

Online výuka VL i PŘ: středa 12:00 – 12:20 

INF 

Program Malování – práce, která byla hodnocena (termín odevzdání byl do 

7.5. 2020) 

Jedna práce nebyla podepsána, takže nevím, kdo ji poslal. 

Práci neodevzdali: T. Tichý, J. Bílková, T. Hallová, J. Starý, Jakub Jančík, 

M. Mazánik, D. Longer, E. Procházková, B. Zapletalová 

 

Opakování: zopakuj si, co znamená formát. 

 

NOVÉ UČIVO – do školního sešitu 
Formáty souboru se odlišují příponou ve jménu souboru např.: 

narozeniny.avi - přípona AVI - audio video formát 

narozeniny.jpg - formát JPG - obrázkový formát (obrázek) 

Podle přípony poznáme, ve kterém programu můžeme soubor následně 

spustit. 

Úkol: Zjisti, co je za typ formátu:  

a)      .txt 

b)      .gif 

c)       .doc nebo .docx 

d)      .pdf 

e)      .mp3 

f)       .exe 

g)      .bmp 

  

Práce na PC: 

Pokračujte v programování (code.org) nebo programu Malování.  

 

ČAJS - 

PŘ 

1. Pracovní list č. 13 – pomocí učebnice si namalujte potravinovou pyramidu 

(nemusí tam být obrázky, místo může být text) 

2. Učebnice str. 48 – shrnutí trávicí soustavy (modrý pruh dole) 

3. Učebnice str. 48 – otázky dole – odpovědi napsat do pracovního list č. 13 – je 

tam na ně místo pod pyramidou.  

4. Pracovní sešit – str. 26 cv. 3 a str. 27 cv. 5. 
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