
Týdenní plán  do Velikonoc  (od 30.3.  2020   )                                                       

Po
Čjl
-opakuj s webem:
http://vseved.upol.cz/
namichavac.php?
jmeno_souboru_zadani=
cestina023&jmeno_pred
metu=cestina&typ_cvice
ni=TB&typ_odpovedi=ra
dio&pocet_moznosti=6&
typ_moznosti=RB6& 
-ú: 1/95 + vytvoř 
rozkazovací způsob u 
slovesa: pozvat – zapiš 
do seš. 1
+3/95

Př
Přírodověda bude bývat  od 
tohoto týdne  na stránkách pí . 
učitelky Popelové: 
https://
nasetrida784.webnode.cz/
Děti tam vždy najdou práci v 
pondělí a ve čtvrtek.  

TV  M
-Opakování: R:diktát 
desetinných čísel + 
zopakuj si , co jsou 
desetiny,…ukaž na čís.ose
-zaokrouhlování:
uč. s.22 -ústně
pís. do seš. 3,4/ uč.22

Vl 
Test – viz. příloha 3
Pracuj samostatně!
(Jestli chceš známku, 
pošli do 8.4.)

Pč
*návrh: Výroba 
kartiček s pojmy do 
Vl – ke hře Kufr (viz.
8.4.)
kartička má velikost 
poloviny strany 
A6(popř. A5)

Út
Čjl 

PS – s. 1,2,3/ s. 12
navíc: 4/12
navíc: písnička viz. cv.1

Aj 
-Přelož si věty – příloha č. 
1: neposílej
-Zopakuj si tvorbu otázky a 
přidej si Wh – guestions CB 
4/47 
– Opiš do sešitu
3) ú: CB :5/47
4) WB: 4/ 39

Geo

Geo: 1,2 s. 58

(nápověda:  ke cv. 1/58 , k 
zadání 
= jeden čtvereček v síti  má
stranu o délce 5cm)
*3/58

Inf Čjl
čti : s. 103,104

St. Aj
-WB *5/39
  WB 6/39
-ú: R: 6/47a (povídej si 
s někým 6b)
*navíc: CBs.79

M +Geo
PS – s. 36
*převáděj: web. odkaz:
http://vseved.upol.cz/
namichavac.php?
jmeno_souboru_zadani=matem
atika011&jmeno_predmetu=ma
tematika&typ_cviceni=PS&typ_
odpovedi=number&format_uko
lu=prevodyjednotek& 

Čjl
Příloha č. 2- test čj 
(slovesa) Pracuj 
samostatně na papír- 
popř. piš rovnou do 
počítače!
(Jestli chceš známku, 
pošli do 8.4.)

 Vl
web: 
http://vseved.upol.cz/na
michavac.php?
jmeno_souboru_zadani=v
lastiveda007&jmeno_pred
metu=vlastiveda&typ_cvi
ceni=OR&typ_odpovedi=r
adio&pocet_moznosti=3&
typ_moznosti=R3&
pročti si a zapiš:
Olomoucký kraj
uč. 18,19
*navíc PS s. 15

Hv*
Hodina zpěvu:
https://www.youtube.com/
watch?v=4PTAdYGImM0

Čt Čjl 
PS – 1,2 /s. 13nahoře
Uč. s. 97 – seznam se 
s tvary podmiň. způsobu
+3/97 napiš do seš. 1

Tv  Př  Geo
PS – s. 37 
*navíc 2/37

Čjl
Velikonoce – tradice
(Pozor: Popeleční středa už 
byla, ve Svatém týdnu je 
Škaredá středa – mají tam 

http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=vlastiveda007&jmeno_predmetu=vlastiveda&typ_cviceni=OR&typ_odpovedi=radio&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=R3&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=vlastiveda007&jmeno_predmetu=vlastiveda&typ_cviceni=OR&typ_odpovedi=radio&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=R3&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=vlastiveda007&jmeno_predmetu=vlastiveda&typ_cviceni=OR&typ_odpovedi=radio&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=R3&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika011&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=prevodyjednotek&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika011&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=prevodyjednotek&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika011&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=prevodyjednotek&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina023&jmeno_predmetu=cestina&typ_cviceni=TB&typ_odpovedi=radio&pocet_moznosti=6&typ_moznosti=RB6&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina023&jmeno_predmetu=cestina&typ_cviceni=TB&typ_odpovedi=radio&pocet_moznosti=6&typ_moznosti=RB6&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina023&jmeno_predmetu=cestina&typ_cviceni=TB&typ_odpovedi=radio&pocet_moznosti=6&typ_moznosti=RB6&


chybu)
http://
knihovna.obecmokre.cz/
zvyky-a-povery-velikonocni 

Pá Čjl 
PS – 1/13 opakuj Slovesa

 navíc 3,5/s.14

M
PS – s. 13

Vv Vv Aj
-web: http://vseved.upol.cz/
namichavac.php?jmeno_sou-
boru_zadani=anglictina006&j
meno_predmetu=anglictina&t
yp_cviceni=TD&typ_odpove-
di=button&pocet_moznosti=2
&

-Prohlubuj sl. zásobu
4Culture, sport CB 2
(přečti si a doplň ústně 
tabulku)
3/48
*navíc WB 2/68

Po
6.4.

Čjl
web: 
https://www.umimeces
ky.cz/doplnovacka-
koncovky-pridavnych-
jmen-1-uroven/1221

- ú: uč. s. 98

Př TV  Geo 

opakuj se s. 59
cv. 1 do geo – seš.
navíc * 2,3/ s. 59

Vl
pročti si uč. 20,21a zapiš 
toto:
Moravskoslezský  kraj- PS
s. 16
vypracuj PS s. 16
*navíc zápis (Myslím, že 
už umíš zapsat, proto 
dnes nemusíš mít 
zápis.Pokud chceš, zapiš.)

Pč
Velikonoční vyrábění
- inspirace:
https://
cz.pinterest.com/
search/pins/?
q=velikonoce&rs=ty
ped&term_meta[]=v
elikonoce%7Ctyped 

Út
Čjl 

uč. 3/99 - seš .1
ústně 7/99

Aj 
-WB 3/68
-Dokonči sl. zásobu ze 
4.lekce – téma: Music
(Viz.slovníček nebo Wb 
vzadu + CB s. 49)

M
PS – s. 14
*navíc:Opakuj jakékoli 
početní operace – 
https://skolakov.eu/
matematika/4-trida/scitani-
a-odcitani-nad-10000-
zpameti/mickey-na-cestach/

Inf Čjl
velikonoční čtení
https://
www.detskestranky.cz/dalsi-
dve-velikonocni-rikanky/ 
http://data.zsslusovice.cz/
wcd/prezentace/zkvalitneni-
ict-ve-slusovske-skole/

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_12_velikonoce_35.pdf
http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_12_velikonoce_35.pdf
https://www.detskestranky.cz/dalsi-dve-velikonocni-rikanky/
https://www.detskestranky.cz/dalsi-dve-velikonocni-rikanky/
https://www.detskestranky.cz/dalsi-dve-velikonocni-rikanky/
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/mickey-na-cestach/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/mickey-na-cestach/priklady1.htm
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=velikonoce&rs=typed&term_meta[]=velikonoce%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=velikonoce&rs=typed&term_meta[]=velikonoce%7Ctyped
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=velikonoce&rs=typed&term_meta[]=velikonoce%7Ctyped
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1221
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1221
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/1221
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=anglictina006&jmeno_predmetu=anglictina&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=2&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=anglictina006&jmeno_predmetu=anglictina&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=2&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=anglictina006&jmeno_predmetu=anglictina&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=2&
http://knihovna.obecmokre.cz/zvyky-a-povery-velikonocni
http://knihovna.obecmokre.cz/zvyky-a-povery-velikonocni
http://knihovna.obecmokre.cz/zvyky-a-povery-velikonocni


priklady1.htm vy_32_inovace_12_velikonoce
_35.pdf 

St Aj
*navíc: 
(CB 84,85 cokoli)
*navíc – poslech:
velikonoční Web:
https://
www.helpforenglish.cz/
article/2008031802-
easter-vocabulary

M
Prostor pro individuální 
docvičení látky
*navíc: 
vymýšlej Velikonoční sl. úlohy 
s desetinnými čísly
(alespoň tři)

Čjl 
Prostor pro individuální 
docvičení látky

 Vl
hotovo –opakuj,
můžete si s rodiči zahrát 
např. Kufr
1ukazuje kartičku 
druhému – na ní je pojem
Ten druhý napovídá 
napovídá (může to být ta 
samá osoba – může 
kartičku ukázat sám sobě)
Třetí odpoví pojem:
Pojem na 
kartičce:Kopřivnice
nápověda: město, kde se 
vyrábějí automobily 
značky Tatra. 
Odpověď: Kopřivnice

Hv

*pohybová chvilka<telo-
cvik@wannado.eu>

Čt Čjl 
prázdniny

Tv  Př  M Čjl

Pá Čjl 
prázdniny

M Vv Vv Aj

Příloha 1: k poslání nebo vložení do složky
AJ – Přelož:

1. Jack pije._______________________________      Jack nepije._____________________________________           

2. Masid vaří. _____________________________                                  Masid nevaří.______________________________________               

https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary
https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary
https://www.helpforenglish.cz/article/2008031802-easter-vocabulary
http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_12_velikonoce_35.pdf
http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_12_velikonoce_35.pdf
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti/mickey-na-cestach/priklady1.htm


3. (Ona) jí. _______________________________    (Ona) nejí.      ___________________________________

4. (My) píšeme.___________________________                          (My)nepíšeme.___________________________                

5. (Já) nečtu._____________________________ (Já) nečtu._____________________________

Příloha 2: ČJ – TEST Slovesa

1) Diktát:  PS 6/14

2) Vyskloňuj sloveso být v oznamovacím způsobu – v minulém čase

3) Vypracuj cv. 2/95 (rozkaz. způsob)

4) Vypiš z vět všechny slovesné tvary a urči u nich mluvnické kategorie :

Maminka šije bavlněné roušky.

Musíme se sami učit, protože nechceme nic zameškat.

Šel bych nejraději běhat, ale počkám, až to bude možné. 

Příloha č. 3:Vl – test

Východní Čechy- pracuj s mapou (jinam se nedívej, neraď se :( )

1. Která je to hora?____________________________________________

 Je nejvyšší v ČR. Má nadmořskou výšku 1602m. Leží na hranici s Polskem.



2. Kterou řeku myslím?__________________________________________

Pramení v Krkonoších. Teče nejprve na jih, pak na západ a severozápad. U Děčína opouští naše území.

3. Vypiš levé přítoky Labe (zvláště ty ve Východních Čechách.) Pracuj s mapou:

       _________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Napiš pohoří, ve kterém je nejvyšším vrcholem Velká Deštná:_______________________________________________________________

5. Připiš město: výroba perníku______________________________

                                   Klavíry Petrof_______________________________

                                   renesanční zámek – zapsaný do UNESCA___________________________

6. Podle mapy s. 14 - napiš , která významná přírodní oblast se nachází severně od Jičína:


