TÝDENNÍ PLÁN 25. – 29. 5.

Den
Pondělí ČJ
25.5.

Úterý
26.5.

Středa
27.5.

Učivo
Rod ženský - pročti si v příloze Úvod do rodu ženského.
V učebnici (za pomoci tabulky ve cv. 62/3) splň zadání
cvičení 62/4 – za slovo do závorky napiš vzor do ČJ 2, cv. 4a
nedělej. Do sešitu ČJ2 vypracuj cv. 63/6a (využij
vyskloňované vzory v tabulce nad zadáním).

✓ Odevzdání
x

M

Vytiskni si pracovní listy a vypracuj dnes cvičení 1, 2, 3 a pak
vypracuj jedno cvičení v programu matika.in

AJ

podle emailu vyučujícího

Čt

četba vlastní knihy – pokud si nějakou knihu dočetl,
vypracuj zápis o knize do čtenářského deníku, nafoť jej a
pošli mi ke kontrole

M

V pracovním listě vypracuj cv. 4. Pak si pusť dnešní video a
splň cv. 5 . V programu matika.in vypracuj dvě tebou
zvolená cvičení.

x

ČJ

Do sešitu vypracuj cvičení 63/7a - napiš slovo a do závorky
za něj napiš vzor, podle kterého se skloňuje – příklad: svíčka
(žena)

x

VL

Rozkvět země za vlády Karla IV. – přečti si text v učebnici na
stranách 26,27. Z přílohy si přepiš do sešitu zápis a pusť si
doporučená videa z emailu.

x

Čt

četba vlastní knihy

x

ČJ

Do sešitu ČJ 2 vypracuj cv. 64/1a. Slovo tet z textu vyskloňuj
v čísle jednotném i množném do sešitu (pomoci ti může
tabulka vyskloňovaných vzorů na str. 63. Dále do sešitu
vypracuj na str. 64 cvičení 2 (opět si pomoz tabulkou na
str.63) a cvičení 3 piš podle tohoto příkladu:
sova – sovy – sovami

x

AJ

podle emailu vyučujícího

M

Vypracuj cv. 6 do pracovního listu, cv. 7 do sešitu.
V matika.in vypracuj 2 cvičení.

Přd Živočichové našich polí – přečti si text v učebnici str. 40 –
41.
Do sešitu si nalep nebo přepiš zápis z přílohy. Podívej se na
doporučené video z emailu a pokus se určit, která zvířata
zachytilo.

x

email vyučujícímu
AJ
foto
čtenářský deník

email vyučujícímu
Aj
x

x

Čtvrtek M
28.5.

Pátek
29.5.

Do pracovních listů vypracuj cv. 8, 9.
V matika.in pracuj 10 minut.

x

ČJ

Vzor růže – slovo židle a slovo cibule vyskloňuj do sešitu
v jednotném i množném čísle podle tabulky str. 63
(koncovky vzoru růže a daného slova musí být stejné).
Dále do sešitu vypracuj na str. 65 cvičení 2 a 3a (koncovky
nemusíš barevně vyznačovat).

x

VL

Václav IV. a Zikmund Lucemburský – přečti si v učebnici str.
28 . Do sešitu si přepiš zápis z přílohy a podívej se na
doporučené video.

x

Čt

četba vlastní knihy

x

ČJ

Fialka str. 35 – první sloupec – doplňuj i/y a nad neúplné
slovo napiš vzor žena ve stejném tvaru jako má neúplné
slovo – příklad: zdobit květinami – ženami
(tvary vzoru žena najdeš v tabulce na str. 63)
Do sešitu vypracuj cvičení 66/7 z učebnice
(př. vydra – vydrami a nad druhé ze slov napiš vzor ve
stejném tvaru jako je slovo – u příkladu bych nad slovo
s vydrami napsala ženami). POZOR JE TU NAMÍCHANÝ ROD
ŽENSKÝ I STŘEDNÍ!!!

foto fialka
str. 35,1. sloupec
+ foto sešit
za tento týden

M

Cvičení 10 vypracuj do pracovních listů. Do sešitu vypracuj
cv. 11 z pracovních listů.
Vypracuj v matika.in jedno cvičení.

foto pracovní listy
foto sešit za tento
týden

AJ

podle emailu vyučujícího

Čt

četba vlastní knihy

email vyučujícímu
AJ
x

Pokud bude kdokoli z vás potřebovat jakkoli pomoct, pište, domluvíme si společně termín spojení a tam
se pokusíme společně najít řešení vašeho problému. Není to ostuda požádat o pomoc. Horší je, když si o
pomoc neřekneš. Jsem tu přece i pro vás.
Děkuji moc za vaši důvěru a spolupráci. Ať se vám práce daří! 😊

