
Týdenní plán  od 16.3. do 20.3. 2020 - Učíme se na dálku

Informace k pla�nu ma� te na emailu.
Pla�n vž�dy najdete žde + na vaš� í� emailove�  adreše.

Č� jl 

PO, Ú" T, Č�T

1) Opakova�ní� koncovek rodu štr�ední�ho a ž�enške�ho – vyber ši pouze 2 sloupečky, ktere�  nema� š�  hotove�  v pe� timinutovka� ch 
od štr. 33 po štr. 42. 

2) Nové učivo: Vzory podst. jmén rodu mužského – tento ty�den še hlavne�  žame�r� í�me na životnost a neživotnost u 
pods. jmen rodu mužského.

Zopakuj ši v uc�ebnici na štr. 54 - dole ž� ivotnošt a než� ivotnošt + si můžeš pustit i video, kde je životnost a neživotnost 
vysvětlena. https://www.youtube.com/watch?v=Dc-ttN1pqJE

3) PS 2. dí�l – štr. 15 cv. 1,2
4) Do šeš� itu Č� J 1 vypracovat ž uc�ebnice štr. 71/ cv. 4.

5) Ve štr�edu chodí�me ve� tš� inou na poc�í�tac�e, takž�e procvic�uj online. 
1. Opakova�ní� vyjmenovany�ch šlov 

- httpš://www.umimecešky.cž/doplnovacka-vyjmenovana-šlova-mix-2-uroven/127
2. Z� ivotnošt / než� ivotnošt 

- httpš://školakov.eu/cešky-jažyk/4-trida/podštatna-jmena-rodu-mužškeho/cviceni/vyhledavani-1.html

Kdo nemá možnost procvičovat na počítači, tak si udělá do sešitu ČJ 1 v učebnici str. 72 / cv.6 a,b,c  a ústně uč. str. 71/cv. 1. 
(Tato zadání mohou sloužit i pro rychlíky.)

6) Seznámení s pods. jmény rodu mužského
Pracuj š tabulkou v uc�ebnici štr. 71 – žopakuj ši, co jšou to šamohla� šky a šouhla� šky tvrde�/me�kke�/ obojetne�  a vžory rodu 
muž�ške�ho ši podle tabulky vyšklon� uj do 1. a 2. pa�du. Úve�dom ši i ž� ivotnošt a než� ivotnošt.

7) Podle tabulky ude� lej v PS štr. 71/ cv. 3.

Sloh - PÁ" TEK Slohova�  vy�chova štr. 27 - dode� lat.
Kdo nema�  PS Slohova�  vy�chova doma, tak dole poší�la�m šken, piš�te do šeš� itu Č� tení�/Sloh. Stac�í� odpove�di na ota� žky.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/127
https://www.youtube.com/watch?v=Dc-ttN1pqJE


Č�tení�
(ST, Č�T)

Vyber si buď 1. variantu nebo 2. variantu.
1. Varianta  - Č� í�t. 112 – 117
2. Varianta - Pokud c�í�tanku nema� te doma, ale ve š�kole, tak ši mu= ž�ete tento ty�den ude� lat doma dve�  c�tena� r�ške�  dí�lny. Jak to 
žna� te že š�koly, tžn. c�teme, pak ši o tom, co jšme pr�ec�etli, poví�da�me c�i pí�š�eme do šeš� itu. 

Úkol: Čti si svoji rozečtenou knížku 30 min. (ST a ČT jako podle rozvrhu)
Na�šledne�  žkuš popr�emy�š� let, po pr�ec�tení� nad ota� žkami a u� štne�  ši odpove�ž na tyto ota� žky:

Str�eda: Čhte� l byš kamara�dit š hlavní�m hrdinou? (odu= vodni)
Č� tvrtek: Č� í�m še tato kniha liš� í� od oštatní�ch knih, ktere�  jši c�etl? (odu= vodni)

Vlaštive�da Pokrac�ujeme v krají�ch Č�R. (Kraj Vyšoc�ina, Jihoc�ešky�  kraj a Plžen� šky�  kraj)
1)Přečíst v učebnici str. 13-14.
2) Do sešitu si napiš ke každému kraji 2 zajímavosti, které Tě zaujaly. 
3) PS str. 4 dodělat.

Zájemci můžou procvičovat v PS str. 5-7 (co není hotovo).

Možné je sledovat Pexeso na ČT - https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso , najdi si kraj, o kterém si četl a shlédni video a 
do sešitu si klidně doplnit další zajímavost. 

Pč + VV Pro zájemce: Buď udělej radost někomu z rodiny a namaluj mu obrázek na téma – jaro + přidej věnování, nebo si slož 
origami podle návodu. - https://www.youtube.com/watch?v=fnY1LZC-mb4

TV Pro zájemce, kdyby se chtěl, někdo protáhnout: 
https://www.youtube.com/watch?v=aH4QXy36N9Q

M Najdete na webovy�ch štra�nka� ch š�koly pod jme�nem paní� uc�itelky.
Pr�í�rodove�da Najdete na webovy�ch štra�nka� ch š�koly pod jme�nem paní� uc�itelky.
Ánglic�tina Najdete na webovy�ch štra�nka� ch š�koly pod jme�nem paní� uc�itelky.

Pokud něco nestihnete, není problém dodělat příští týden.

https://www.youtube.com/watch?v=aH4QXy36N9Q
https://www.youtube.com/watch?v=fnY1LZC-mb4
https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso





