
TÝDENNÍ PLÁN 

18.5. – 22.5. 2020 

ČJ 

 Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

- na on line výuku - PL v příloze 

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

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

- učebnice strana 91 cvičení 6: 
- cvičení opište a doplňte chybějící písmena (nápověda děvčata se rozhodla) 

- ve druhé a třetí větě očíslujte slovní druhy 

- určete osobu, číslo, způsob a čas u slovesa -  probíhá (1. věta) 

- určete pád, číslo, rod a vzor – pro vítěze 

- Kde bydlí Aniččini prarodiče? 

- Kdo připravil plán na výlet? 

- Co a proč chce Anička s Lenkou napsat? 

  

Úkoly a odpovědi na otázky k cvičení 91/6 mi prosím zašlete - 

e.vesella@seznam.cz – do pá 22. 5. 

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

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

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

můžete předem 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.51/5 (Can you play the violin? F, 3. Can your 

mother play a PC game? C, 4. Can your dog sing a song? A, 5. Can Joey and 

Sarah ride bikes?  E, 6. Can I carry this heavy bag? D),  

W p.52/1 (2 eyes, 3 ears, 4 nose, 5 moustache, 6 mouth, 7 beard), W p.53/4 (2 

have got, 3 am, have got, 4 has ot, 5 are, 6 are, have got, 7 is, 8 has got, has got), 

W p.53/6 ( 2 He hasn’t got a braed, and he hasn’t got hair. He’s bald and he’s got 

a moustache. 3 He isn’t thin. He’S plump. 4 Jim and Tina haven’t got fair hair. 

They’ve got dark hair.) 

2. Vypracuj za pomocí látky v sešitě z 11.5. W p.54/3, W p.56/1, W p.55/4. 

3. Přepiš do sešitu W p.73/6.5, 6.6. 

4. Nauč se slovíčka 6(C,D) a přepiš je do slovníčku. 

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

Unit 6B, přít.čas průb. II. 

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


ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si, jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím 

2. Pracovní list č. 26 – doplnit část Úhel dopadu slunečních paprsků  – podle 

učebnice str. 11.  

3. Učebnice str. 12 – opakování – cv. 1 a 2 ( raději nevpisujte do učebnice, ale na 

volný list nebo na pracovní list z druhé strany, kontrolovat budeme v online 

výuce) 

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

 

INF 

Informatika 
Program Malování – práci, kterou bylo nutné odevzdat (do 7.5. 2020) a byla 

hodnocena, stále neodevzdali: J. Bílková, J. Starý, Jakub Jančík, M. Mazánik, 

D. Longer, E. Procházková, B. Zapletalová 

Jedna práce nebyla podepsána, takže nevím, kdo ji poslal. 
NOVÉ UČIVO – do školního sešitu (zapsat) 

Internet 
- je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí (počítačů), ve 

kterých mezi sebou počítače komunikují… 

- je obrovským fenoménem posledních let 

Proč je internet tolik populární? 
§  je obrovskou studnou informací 

§  je spolehlivý 

§  je svobodný 

§  Komunikace prostřednictvím internetu je rychlá 

Úkol: Kolik obyvatel ČR používá internet v roce 2020?  

Práce na PC: 
Programu Malování - namaluj obrázek na téma: škola 

 

ČAJS - 

PŘ 

1. Velké opakování v učebnici na str. 49, na odpovědi máte místo v pracovním 

listu č. 13 – 14 (odstavec Velké opakování str. 49). Jelikož, z přírodovědy od vás 

zatím nic nemám, tak mi tyto odpovědi napište do emailu, nebo je vyfoťte, nebo 

přepište ve wordu a pošlete. Vše na již známou emailovou adresu: 

ondra.bus@seznam.cz do 24.5. Kdo bude mít většinu odpovědí dobře, získá 

jedničku.  

2. Pracovní sešit str. 28 – cv. 1, 2, 3  

 

 

mailto:ondra.bus@seznam.cz

