
TÝDENNÍ PLÁN 

15.6. – 19.6. 2020 

ČJ 

Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

Na online výuku:  
- budeme opakovat slovesa 

- popovídáme si o článku 100/1 (měli jste si ho minulý týden za úkol přečíst) 

- PS strana 39 / 7, 8 – opakujeme koncovky podstatných a přídavných jmen - doplňte si - 

budeme kontrolovat 
- určujeme slovesa: líbit se, prosil by, neodcházejte 

 

 Týdenní úkoly: 
- PS strana 15 – Napište vyprávění o tom, čím byste chtěli být (inspirujte se v učebnici na 

straně 100) – text musí být ve větách a odstavcích (asi 3 odstavce) a namalujte k tomu 

obrázek 

  

Vypravování mi prosím zašlete - e.vesella@seznam.cz – do pá 19. 6. 
  

Do 26. 5. si zkontrolujte, zda máte v PS správně vyplněna následující cvičení a opakujte si 

podle nich - V září budu PS kontrolovat a tato cvičení známkovat a budeme podle nich 

psát diktáty.  
PS : 

-          strana 4 cvičení 2, 3, 4, 5, 6 

-          strana 5 cvičení 2, 3, 4 

-          strana 6, 7 

-          strana 8 cvičení 1 (jen doplnit vynechaná písmena) 

-          strana 9 

-          strana 11 cvičení 1 – a, b, c, d + cvičení 2, 3 

-          strana 12 a 13 

-          strana 14 cvičení 2, 3, 4 

-          strana 38 

-          strana 39 cvičení 7, 8 

  

Dále si opakujte slovní druhy. 

  

M 

Matematika: úterý – 17:00 – 17:20 

ústně - učebnice - str. 37, 38 

PS - str. 31, 32, 

+ příloha Slovní hodnocení 
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AJ 

Online výuka: čtvrtek 10:20 – 10:40         

1. Zkontroluj si a oprav W p.61/4 (2. watch, 3. ‘s cleaning, 4. is having, 5. has, 6. is doing, 

7. Does, 8. do, 9. doesn’t, 10. does) a W p.60/1 (1 – dark, 2 – is short, fat, is bald. He’s got 

a beard and a moustache. 3 – is short, thin, ‘s got fair 4 – tall, slim / thin, has got dark, 

long) 

2. Nezapomeň, že slovíčka se za tebe nikdo nenaučí a ani nepotřebuješ návod. Ať ti 

nechybí příští rok v porozumění textu! 

3. Všechny látky z obdélníčků musíš mít přepsané v sešitě (žáci sluníčka mohou mít 

vlepené). Je jisté, že se sešity budeš v září ještě v hodinách pracovat!!! Jedná se o 10 

gramatik (exist. vazba „there is/are“, předložky místa, modální slovesa can - can’t, 

přítomný čas průběhový, tvorba ing tvaru, oblečení  a slovesa s oblečením, výrazy 

pro přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový, how much otázky, britská měna, 

nakupování a obchody). Vše dopiš!!! 

ČAJS 

- VL 

1. Zopakovat si oceány a moře 

2. Pracovní list č. 29 – úkol 2 – přiřadit k řece místo, kam ústí 

3. Pracovní list č. 30 – úkol č. 3 – do mapky stačí psát čísla  

INF 

Informatika 

Tento úkol se započítává do hodnocení za II. pololetí školního roku 2019/2020.  

ÚKOL: Na internetu vyhledejte odpovědi na následující otázky. Odpovědi zašlete na email 

vintr.prace@seznam.cz do čtvrtka 18.6. 2020. Při vyhledávání na internetu využívejte tzv. 

klíčových slov.  

Vyhledávání na internetu 

1)      Zjisti, jak se jmenoval první prezident Československa. 

2)      Zjisti výsledek hokejového finále ZOH v Naganu 1998 mezi ČR a Ruskem. 

3)      Kolik metrů měří nejvyšší hora Portugalska? 

4)      Zjisti, kolik stránek má školní řád naší základní školy. 

ČAJS 

- PŘ 

1. Opakování – pracovní sešit str. 32 – Smyslová soustava 

2. Učebnice str. 56 – Hormonální soustava – přečíst a doplnit do pracovního listu č.15 

3. Učebnice str. 56 - otázky a shrnutí dole – odpovědi na otázky napsat do pracovního list 

15 – odstavec Opakování str. 56 

4. Učebnice str. 57 – 58 – Rozmnožovací soustava – přečíst a doplnit do pracovního listu 

15 – 16  

5. Učebnice str. 58 - otázky a shrnutí dole – odpovědi na otázky napsat do pracovního list 

16 – odstavec Opakování str. 58 
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